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Resum 
 
El propòsit de l’estudi és el d’examinar la percepció d’igualtat de gènere dels treballadors de 
l’empresa CBGU JV, una organització del sector de la construcció a Austràlia. El treball analitza 
les diferències en la percepció d'igualtat de gènere entre homes i dones i les diferències segons 
el lloc on els treballadors desenvolupen la seva feina. Paral·lelament, l'estudi analitza la relació 
entre percepció d'igualtat de gènere i compromís o engagament. 
Mitjançant una mostra representativa de la població d'estudi, s’ha dut a terme un anàlisi 
quantitatiu de la percepció d’igualtat de gènere de la mostra d’estudi, concretament en 66 
treballadors de l’empresa.  
Els resultats de l’estudi ens permeten confirmar que els homes tenen una percepció d'igualtat de 
gènere més positiva que les dones i que els treballadors d’oficina presenten una percepció 
d'igualtat de gènere més positiva que els treballadors del camp de construcció. L’estudi no permet 
confirmar amb certesa que existeixi una relació directa i positiva entre la percepció d'igualtat de 
gènere i el compromís laboral en els treballadors d’aquesta organització. 
Els mateixos resultats ens permeten entendre que encara hi ha molta feina per fer en aquesta 
indústria, en matèria d'igualtat. Per tant, s’ha dissenyat una proposta d'intervenció perquè 
l'empresa pugui posar el seu granet de sorra per a millorar els seus índexs de diversitat i inclusió 
i incorporar polítiques organitzacionals innovadores. 
 
Paraules clau: igualtat de gènere, diversitat i inclusió, compromís laboral, pràctiques de recursos 
humans i indústria de la construcció a Austràlia.  
 
 

Abstract 
 
The purpose of the study is to examine the perception of gender equality of the CBGU JV 
workforce, an organization in the construction industry in Australia. The study analyzes the 
differences in the perception of gender equality between men and women and depending on the 
place where workers carry out their work. Moreover, the study analyzes the relationship between 
the perception of gender equality and engagement. 
The study has used a representative sample of the population and a quantitative analysis of the 
perception of gender equality has been carried out, specifically in 66 employees of the company. 
The results of the study allow us to confirm that men have a more positive perception of gender 
equality than women and that office workers have a more positive perception of gender equality 
than construction workers. The study does not confirm with certainty that there is a direct and 
positive relationship between the perception of gender equality and engagement.  
The same results allow us to understand that there is still a lot of work to be done in this industry, 
in terms of equality. Therefore, a proposal has been designed so that the organitzation can 
improve its diversity and inclusion rates and incorporate innovative organizational policies. 
 
Key words: gender equality, diversity and inclusion, engagement, organizational practices and 
construction industry in Australia.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anàlisi de la percepció de diversitat i inclusió dels treballadors de l'empresa CBGU JV 

5 

 

MU en Direcció i Gestió de Recursos Humans 
 

 

1. Introducció  
 

La diversitat i la inclusió no són un tema nou en la indústria de la construcció a Austràlia ni arreu 
del món. La majoria d’empreses a nivell global són molt conscients dels beneficis que aporta tenir 
plantilles diverses i inclusives, i des de fa anys, els equips directius de les organitzacions han 
començat a integrar iniciatives de diversitat i inclusió en els seves polítiques. L’objectiu és atraure 
talent divers i construir cultures organitzacionals inclusives per retenir aquest talent (Payne, 
2020). La igualtat de gènere és un dels pilars principals de cultures basades en la diversitat i la 
inclusió. 

D’acord amb l’Australian Bureau of Statistics, 1.18 milions d’australians treballaven al sector de 
la construcció l’any 2020 i es pronostica que el nombre de treballadors creixerà fins als 1.28 
milions al 2024 (Statista, 2021).  
És important destacar que la indústria de la construcció a Austràlia juga un paper molt rellevant, 
ja que produeix al voltant del 9% del PIB del país. Aquest sector, cobreix els treballs de 
construcció d’enginyeria i l’edificació residencial i no residencial.  
Històricament, el sector de la construcció a Austràlia ha mancat d'iniciatives de diversitat i inclusió 
en les pràctiques organitzacionals de les empreses. Així doncs, les dades demogràfiques de la 
força del treball en aquesta indústria mostren que la bretxa de substitució de qualificacions està 
augmentant i que el percentatge de treballadors joves es manté constant durant els darrers 20 
anys. A més, trobem una manca de diversitat en quant al gènere, ja que el percentatge de dones 
va disminuir del 17% el 2006 a l’11.6% el 2018. A més les dones, tendeixen a deixar la indústria 
un 39% de vegades més ràpid que els homes (Australian Industry and Skills Committe, 2021).  
Les dones i altres col·lectius a Austràlia (comunitats aborígens, discapacitats, migrants, 
LGTBIQ+, entre d’altres) segueixen estant infra-representats en la indústria de la construcció. 
Segons el Victoria Government (2021), la indústria de la construcció és normalment citada com 
la que té un major predomini de treballadors blancs de sexe masculí al país. Tot i que hi han 
hagut intents de millorar aquest percentatge, la participació femenina no remunta des dels anys 
vuitanta i això consolida la segregació ocupacional i fomenta l’ampliació de la bretxa salarial de 
gènere, afectant a la seguretat econòmica de les dones i de la resta de col·lectius minoritaris.  
Es desconeixen els percentatge exactes de treballadors de la construcció de col·lectius 
minoritaris en aquesta indústria a data d’avui. Tanmateix, el nombre de persones d’origen 
aborígen treballant al sector de la construcció el 2016 era d’un 3% a nivell nacional (ABS Census, 
2016).  
La diversitat s'estén a altres àrees on la construcció té un rendiment baix. Aquests inclouen el 
gènere, la discapacitat, l'orientació sexual i l'edat. Les dones, els discapacitats i els treballadors 
grans estan relativament poc representats a la indústria de la construcció a Austràlia (Loosemore, 
2015). 
 
Un dels reptes més difícils als quals s’exposa la indústria de la construcció a Austràlia en aquests 
moments, és en el de trobar mà d’obra i talent divers. És imprescindible doncs, que les empreses 
es focalitzin en contractar, desenvolupar i entrenar plantilles més diverses i que donin 
oportunitats al talent femení.  
La diversitat en el lloc de treball crea un entorn més inclusiu i de suport, promou millors pràctiques 
de treball en equip, augmenta la productivitat, fomenta la creativitat i la innovació i millora la 
satisfacció i el rendiment dels treballadors (Australian Government, ss.dd). De fet, estudis recents 
han demostrat que hi ha una alta correlació entre diversitat organitzacional i rendiment 
empresarial.  

Les empreses han de formalitzar els seus compromisos amb la inclusió en el lloc de treball. Això 
pot incloure educar als líders i als directius sobre la importància del comportament inclusiu, 
ensenyar-los a gestionar equips diversos, a identificar els biaixos inconscients i a transmetre 
compromís amb la inclusió, o inclús a re-avaluar les polítiques i processos de l’empresa. 

Com més diverses siguin les plantilles, més diversitat de perspectives hi haurà i més s’ajudarà a 
la indústria a evolucionar i a innovar.  

Enquestes recents indiquen que a la indústria li queda un llarg camí per a arribar a tenir 
organitzacions que se centrin en els pilars de diversitat i inclusió i d’igualtat de gènere. Els 
professionals de la gestió de persones de moltes ubicacions globals identifiquen diversos grups 
infra-representats i protegits. Les lleis d'Igualtat inclouen nou característiques protegides que els 
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empresaris han de tenir en compte: edat; discapacitat; ètnia; gènere; identitat de gènere o 
transgènere; orientació sexual; religió i creences i el matrimoni i les unions civil (Chatfield-Taylor, 
2021). 
 
 

1.1. Justificació  
 
El motiu que em porta a l’elecció del tema combina tan interessos personals com interessos 
professionals.  
Pel que fa als motius personals, destaco que com a dona i professional dels Recursos Humans, 
vull posar el meu granet de sorra en la lluita dels drets de les dones i dels col·lectius minoritaris, 
no només en l’entorn personal sinó també en l’entorn laboral; per tal d’eradicar la discriminació, 
el sostre de vidre i les diferències salarials. Per tant, considero que treballar en la implementació 
de pràctiques de diversitat i inclusió en les organitzacions és un pas important per a conscienciar 
a les organitzacions sobre la importància d’acollir la diversitat i la igualtat.  
Paral·lelament, considero que treballar en un projecte de diversitat i inclusió em podrà ajudar a 
desenvolupar competències suaus, com la curiositat, l’adaptabilitat i les habilitats interpersonals, 
cada vegada més importants en el mercat actual. Treballar en un entorn divers i inclusiu t’exposa 
a una gamma més àmplia d’opinions, idees i habilitats diferents amb molta més freqüència.  
Em fascina el tema de la diversitat i la inclusió ja que considero que totes les empreses haurien 
de posar a les persones per davant dels resultats organitzacionals. Sense les persones, les 
organitzacions no podrien ni existir ni funcionar. Analitzar la diversitat i la inclusió de l’empresa 
ens permet entendre la cultura i els valors organitzacionals, així com també els valors de les 
persones que en formen part. 
Per últim, cal destacar que la vessant estratègica de Recursos Humans és l’àrea en la que vull 
desenvolupar-me com a professional del sector i aquest estudi em pot obrir les portes en aquest 
camp. Tinc l’objectiu de desenvolupar un projecte que pugui tenir un impacte en les persones i 
que directa o indirectament pugui contribuir a oferir oportunitats laborals que estiguin disponibles 
per a la totalitat de la població demogràfica, específicament i alineat amb aquest estudi, centrant-
me en la lluita de gènere en el sector de la construcció. 
 
En quant a la justificació social i científica, estudis recents mostren que és crucial incloure la 
diversitat i la inclusió com a un dels pilars principals de qualsevol estratègia de Recursos Humans 
(Waters, 2020), especialment quan el país es troba enmig d'alguns dels projectes 
d'infraestructura més grans que s’han vist mai. Aquelles empreses que han adoptat la diversitat 
i la inclusió i que tracten a les seves persones per igual, tenen un major creixement dels seus 
ingressos, plantilles més innovadores, uns índex de retenció fins a cinc vegades més elevats, 
treballadors més satisfets i millors resultats organitzacionals (Barton, et al., 2021).  
És per aquest motiu que com a justificació professional, considero que el desenvolupament de 
l’estudi pot tenir aplicabilitat per a l’empresa ja que ajudarà a veure d’una manera més clara com 
se senten els treballadors que en formen part i quines són les accions que cal posar en marxa 
per afavorir la diversitat, la inclusió i la igualtat de gènere en la organització. La conscienciació 
sobre diversitat i inclusió que potencialement tindran els líders de l’empresa després de l’estudi, 
els ajudarà a tenir més definits els seus objectius organitzacionals i es promourà la retenció d’un 
talent més divers, especialment amb la falta de mà d’obra que està vivint Austràlia degut a la 
pandèmia, on amb les restriccions i el tancament de les fronteres ha estat molt difícil l’arribada 
de nou talent internacional.  
L’estudi es vol utilitzar no només per detectar quina és la situació de l’empresa en quant a aquest 
tipus de polítiques, sinó que també pot servir de guia per a estudis futurs en empreses de la 
mateixa indústria que pretenguin analitzar la percepció d’igualtat a través de les opinions dels 
seus treballadors i oferir propostes de millora generalitzables.  
Tal i com explica Quiroz-Gutierrez (2021), el rànquing Fortune va nominar les 20 empreses amb 
millors pràctiques de diversitat i inclusió, sent Microsoft, Amazon o Nike algunes de les empreses 
seleccionades. Aquestes empreses no només disposen de bones pràctiques organitzacionals, 
sinó que també són algunes de les empreses amb millor rendiment a nivell global. Aquest fet, 
ens permet corroborar la relació entre bones pràctiques organitzacionals i bons resultats 
empresarials. McKinsey (2021) explica que les empreses que es troben al primer quartil en quant 
a diversitat ètnica i racial, tenen 35% més possibilitats de tenir una millor rendibilitat financera, 
per sobre de les respectives mitjanes nacionals de la indústria. 
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Amb aquest estudi, es vol contribuir a millorar l’experiència dels treballadors a l’empresa 
(seguretat, satisfacció, compromís, rendiment, etc.) a través de la diversitat i la inclusió i la 
igualtat, tot afavorint-ne els resultats i l’èxit empresarial al mateix temps.  
 
 

1.2. Objectiu i abast  
 

L’objectiu general del treball és el d’analitzar la percepció que tenen els treballadors sobre la 
diversitat i la inclusió de l’empresa escollida i està orientat principalment en avaluar la seva 
percepció sobre la igualtat de gènere, per tal de poder proposar una intervenció per a millorar la 
situació.  
Com ja s’ha comentat anteriorment, les empreses del sector de la construcció a Austràlia han 
mancat d'iniciatives de diversitat i inclusió en les seves pràctiques organitzacionals, les quals han 
estat marcades per un tradicionalisme i una forta inflexibilitat en els darrers anys.  
Això ha provocat que la majoria d’empreses d’aquest sector tinguin poca diversitat i inclusió entre 
les persones que en formen part, sent una indústria dominada principalment per homes de raça 
blanca. 
Les dades demogràfiques en aquesta indústria no són representatives de la diversitat i la inclusió 
de les nostres societats.  
 
És per això doncs que amb aquest estudi es pretén analitzar quina és la percepció de diversitat 
i inclusió dels treballadors de l’empresa, centrant-nos en el gènere.  
 
Els objectius específics del treball són, en primer lloc, el de conèixer la percepció d’igualtat que 
té la plantilla, tenint en compte el seu gènere, nivell jeràrquic i l’àrea de treball en la que s’ubiquen; 
i en segon lloc, veure la relació que hi pugui haver entre la percepció d’igualtat/desigulatat i el 
nivell de satisfacció i/o engagement. A més, això ens permetrà entendre la cultura organitzacional 
de la mateixa i tenir una visió i una comprensió clara i profunda sobre com se senten els 
treballadors de l’organització, i quina relació té aquesta percepció amb la satisfacció i/o el 
compromís laborals.  
Es volen conèixer les opinions dels treballadors de la organització per entendre si cal 
implementar estratègies impulsadores de diversitat i inclusió, re-avaluar les polítiques i pràctiques 
actuals i/o accionar plans de millora des del departament de Recursos Humans, conjuntament 
amb els equips directius. Amb aquest estudi es vol diagnosticar la situació actual a través d’un 
projecte de consultoria interna per poder així identificar-ne les àrees de millora. Per últim, també 
tenim com a objectiu presentar una proposta d’intervenció orientada a la millora de les pràctiques 
organitzacionals relacionades amb la diversitat, la inclusió i el gènere. 
 
A partir de l’objectiu general i els objectius específics, es volen corroborar les següents hipòtesis: 
 

a)  Els treballadors identificats amb el gènere masculí presenten una percepció sobre igualtat 
de gènere més positiva que les treballadores identificades amb el gènere femení. 

b)  Els treballadors/es en rols d'oficina tenen una percepció sobre igualtat de gènere més 
positiva que els treballadors/es que treballen en el camp de construcció.  

c)  Els treballadors/es amb una major percepció sobre igualtat de gènere mostren majors 
índexs de satisfacció laboral i/o engagement.  

 
L’estructura del treball segueix la forma d’article científic i es configura per: 

- Una introducció, on es justifica el tema escollit i els objectius del treball; 
- El marc teòric, en el que s’expliquen els conceptes de diversitat i inclusió, igualtat de 

gènere en l’entorn laboral i en el sector de la construcció a Austràlia; 
- La metodologia, apartat en el que es defineix el procediment de recopilació de dades de 

l’estudi, la mostra escollida i les mesures emprades; 
- La presentació dels resultats obtinguts; 
- La discussió, en la que s’analitzen les dades de forma quantitativa i qualitativa i es 

confirmen o refuten les hipòtesis inicials; 
- Les conclusions finals, recomanacions i línies d’estudi futures i,  
- Una proposta d’intervenció basada en la millora de les pràctiques organitzacionals 

relacionades amb la diversitat, la inclusió i el gènere. 
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Per poder analitzar la diversitat, la inclusió i la percepció d’igualtat de gènere d’una mostra 
representativa de treballadors de l’empresa, l’estudi té una orientació professionalitzadora 
d’intervenció, ja que l’objectiu principal és el d’analitzar quina és la percepció dels treballadors 
en relació a les pràctiques actuals d’igualtat de gènere de l’empresa i corroborar o rebutjar les 
hipòtesis d’estudi plantejades.  
Per obtenir les dades en qüestió, s’ha creat un qüestionari online que avalua diferents mesures 
al voltant d’una escala que avalua constructes de diversitat i inclusió i una escala que avalua la 
satisfacció laboral i/o engagement, ambdós administrats als participants de la mostra.  
Un cop obtingudes les dades, el qüestionari ha passat per un procés de metanàlisi quantitativa 
a través de programes de psicologia estadística (SPSS), on s’han obtingut resultats que ens han 
permès entendre quina és la percepció sobre diversitat i inclusió dels treballadors de l’empresa i 
confirmar o refutar les hipòtesis plantejades en l’apartat d’objectius específics.  
Les dimensions que es cobreixen en el qüestionari són: població aborigen i Torres Strait Islander, 
edat, cultura i religió, sexe, comunitat LGBTIQ+, entre d’altres.  
Algunes de les escales que s’inclouen en el qüestionari són: percepció d’igualtat, lideratge ètic, 
compromís, acompliment, cultura organitzacional, pràctiques de recursos humans, oportunitats 
de desenvolupament, condicions laborals, satisfacció laboral, entre d’altres.  
Addicionalment, s’ha utilitzat una escala sobre satisfacció laboral per a entendre la relació entre 
la percepció de diversitat i inclusió i la satisfacció o compromís a la feina.  
 
Per a l’obtenció de la informació i escales de mesura, s’han utilitzat bases de dades científiques 
com Research Gate, Web of Science, Science Direct, la biblioteca de la UOC, PubMed, 
Psicothema o Google Scholar, entre d’altres; cercant les paraules clau de l’estudi.  
A més, com a treballadora del departament de Recursos Humans de l’empresa, he tingut accés 
a dades de la plantilla i a les polítiques de diversitat i inclusió, que s’han pogut utilitzar de manera 
ètica i confidencial per a donar suport a l’estudi. 
 

 
2. Marc teòric  

 
2.1. Concepte de diversitat 

 
El concepte de diversitat significa entendre que cada individu és únic. La diversitat engloba 
l’acceptació, el respecte i l’exploració de les diferències individuals en un entorn segur, positiu i 
acollidor. Aquestes diferències poden donar-se segons la raça, l'ètnia, l’expressió de gènere, 
l'orientació sexual, l'estat socioeconòmic, l'edat, les capacitats físiques, les creences religioses, 
les creences polítiques o l’educació, entre d’altres. És crucial donar suport i protegir la diversitat 
perquè, valorant les persones i els grups lliures de prejudicis i fomentant un clima on l'equitat i el 
respecte mutu són intrínsecs, crearem comunitats orientades a l'èxit, la cooperació i la solidaritat 
(Iñiguez, 2021).  
La diversitat engloba un conjunt de pràctiques conscients que impliquen: 

- Entendre i apreciar la interdependència de la humanitat, les cultures i el medi natural; 
- Practicar el respecte mutu per qualitats i experiències diferents de les nostres; 
- Entendre que la diversitat inclou no només maneres de ser sinó també maneres de 

conèixer; 
- Reconèixer que la discriminació personal, cultural i institucionalitzada crea i manté 

privilegis per a uns, alhora que crea i manté desavantatges per a altres i, 
- Construir aliances entre les diferències perquè puguem treballar junts per eradicar totes 

les formes de discriminació. 
 

La diversitat inclou, per tant, saber relacionar-nos amb aquelles qualitats i condicions que són 
diferents de les nostres i fora dels grups als quals pertanyem, però que estan presents en altres 
individus i grups.  
La diversitat es refereix a qui som, com pensem i com expressem els valors en els quals creiem.  
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2.2. Concepte d’inclusió 
 

La inclusió és un dret humà universal. L'objectiu de la inclusió és la de donar igualtat d’accés i 
d’oportunitats a totes les persones, independentment de la raça, el gènere, la discapacitat o la 
necessitat mèdica, entre d’altres. La inclusió vetlla per a desfer-se de la discriminació i la 
intolerància, eliminant les barreres entre persones en tots els aspectes de la vida.  
Cerca aconseguir que tots els individus o grups socials, sobretot aquells que es troben en 
condicions de segregació o marginació, puguin tenir les mateixes possibilitats i oportunitats per 
realitzar-se com a individus que la resta de persones. 
Ser inclusiu consisteix en entendre que la diversitat no és un problema sinó una oportunitat per 
a l’enriquiment de les societats (UNESCO, 2005).   
 
 

2.3. Diversitat i inclusió al lloc de treball 
 

La diversitat i la inclusió al lloc de treball són dos conceptes que van entrelligats i que són molt 
importants en l’entorn professional.  
La diversitat i la inclusió són vistes com el mateix concepte en moltes ocasions. Tanmateix, la 
inclusió és una experiència psicològica i es defineix com la manera de treballar amb la diversitat. 
Els equips de treball inclusius són els que accepten característiques i aprenentatges diversos. 
En canvi, la diversitat succeeix quan les persones són valorades i apreciades com a elles 
mateixes i s'integren com a tals, amb la seva gamma completa de diferències i similituds 
(Ferdman i Deane, 2014). 
Les organitzacions diverses i inclusives són aquelles que, intencionalment, creen plantilles de 
treballadors formades per individus amb diferents característiques, com ara gènere, religió, edat, 
ètnia, orientació sexual, educació, entre d’altres atributs. La inclusió sorgeix d'una força de treball 
diversa a les organitzacions.  
La diversitat i la inclusió en el lloc de treball juguen un paper molt important alhora de crear equips 
de treball compromesos i cultures organitzacional saludables. De fet, estudis recents mostren 
que incloure la diversitat i la inclusió en el lloc de treball, comporta una gran quantitat de beneficis 
per a les organitzacions i per a les persones que en formen part (Lee, ss.dd). La diversitat i la 
inclusió estan incloses en els plans estratègics de Recursos Humans de la majoria de les grans 
corporacions que vetllen per atraure i retenir un capital humà diferenciador i competitiu (Chatfield-
Taylor, 2021).  
Tots estem esbiaixats, en major o menor mesura, i els pensaments, actituds o prejudicis 
inconscients són els que determinen i modelen les decisions que prenem a la nostra vida. És 
per això que un dels objectius de convertir una organització en un lloc de treball divers i inclusiu 
sense biaixos és el d’aconseguir que es prenguin decisions conscients basades en la diversitat 
i la inclusió com a base de qualsevol estratègia organitzacional (Reiners, 2021).  

Les organitzacions diverses i inclusives tenen molts avantatges envers aquelles que no ho són. 
Alguns d’aquests avantatges són un major creixement dels ingressos, una major disposició a 
innovar, un augment de la creativitat, un increment de la capacitat per a reclutar el talent i una 
retenció de treballadors més efectiva i major (Bush, 2021).  

Tenir una cultura inclusiva en el lloc de treball no només ajuda a atraure el talent sinó que també 
ajuda a la organització a conservar el talent divers atret en primer lloc. La gestió del capital humà 
és el que fa que una organització es diferenciï de la resta, sigui competitiva, sigui productiva i 
sigui un exemple d’organització on treballar (Lee, ss.dd). Treballar amb una plantilla diversa 
millora la productivitat empresarial oferint diferents punts de vista, experiències i coneixements. 

Segons Harvard Management Mentor (2019), els equips diversos i inclusius, resolen problemes 
de manera molt més eficaç, ja que són capaços de preveure obstacles, fer prediccions sòlides i 
també trobar solucions creatives. Aquelles empreses que han adoptat la diversitat i la inclusió, 
tenen un major creixement dels seus ingressos, plantilles més innovadores, uns índexs de 
retenció fins a cinc vegades més elevats, treballadors més satisfets i millors resultats 
organitzacionals (Barton, et al., 2021). Addicionalment, disposar d’una força laboral diversa, 
configurada per empleats de totes les habilitats, credos i experiències, marca la diferència. Li 
atorga una perspectiva diversa i global, un punt de vista ric en els increïbles matisos de 
l'experiència i la cultura humana.  
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La diversitat i la inclusió laborals són l’oportunitat de les organitzacions de desenvolupar amb 
èxit el seu negoci en un mercat global (Equipo HR Connect, ss.dd). 

 

2.4. La igualtat de gènere 
 

Un dels objectius principals del desenvolupament sostenible de les Nacions Unides és el 
d’aconseguir societats regides per una igualtat entre els gèneres. Defineixen la igualtat de gènere 
no només com un dret humà fonamental, sinó com la base necessària per a la prosperitat 
econòmica i per a crear un món pacífic, pròsper i sostenible (United Nations, ss.dd). 
La igualtat de gènere és dóna quan les persones de tots els gèneres gaudeixen dels mateixos 
drets, responsabilitats i oportunitats en totes les esferes de la vida. Segons el Victoria 
Governement  (2021), les societats que valoren tots els gèneres com a iguals són més segures 
i saludables.  
 
En les últimes dècades, hi han hagut avenços en matèria d’igualtat de gènere: més noies van a 
l'escola, menys noies es veuen obligades a casar-se precoçment, més dones ocupen parlaments 
i càrrecs de lideratge i s'estan posant en marxa reformes legislatives amb l’objectiu d’avançar en 
matèria d’igualtat entre gèneres, entre d’altres exemples (Galea, et. al., 2015). 
Malgrat aquests avenços significatius, encara queden molts reptes per a assolir: les lleis 
discriminatòries i les normes socials continuen generalitzades, les dones continuen estant infra-
representades a tots els nivells de lideratge polític i una de cada cinc dones i nenes d'entre 15 i 
49 anys denuncien haver patit violència física o sexual per part d'un parella íntima, entre d’altres 
(ONU Mujeres, 2015).  
 
Quan apareix un fenomen social que suposa l’aparició d’una discriminació entre persones com 
a conseqüència del seu gènere, parlem de la desigualtat de gènere.  
Tots ens veiem afectats per la desigualtat de gènere: dones, homes, persones transsexuals i de 
gènere, nens i famílies i persones de totes les edats i orígens. Aquesta desigualtat, no és només 
una qüestió de drets humans, sinó que també suposa un enorme malbaratament del potencial 
humà del món. En negar a les dones o als col·lectius LGTBIQ+ la igualtat de drets, neguem a la 
meitat de la població l'oportunitat de viure la vida al màxim. La igualtat política, econòmica i social 
de les dones i dels col·lectius LGTBIQ+ ens beneficia a tots (Tablado, 2021).  
Junts podem eradicar els prejudicis i treballar per la igualtat de drets i el respecte per a tothom. 
La desigualtat de gènere es manifesta en el nostre dia a dia tant en l’àmbit personal, laboral i 
polític. La conciliació entre vida laboral i personal, el repartiment de tasques a casa o les 
diferències de gènere que podem observar en la política, en són alguns exemples quotidians.  
És crucial educar en igualtat de gènere en la infància per a prevenir les desigualtats en el futur i 
per a aturar la perpetuació dels estereotips de gènere associats a rols, comportaments i/o estils 
de vida (Oxfam Intermón, ss.dd), que estan arrelat a les societats i que tradicionalment han 
concedit diferents rols a dones i homes.  
Per a erradicar la desigualtat de gènere, s’ha de començar amb una bona educació basada en 
valors en matèria de gènere (Educo, 2020), tal i com s’ha mencionat anteriorment. Tot i així, 
encara hi ha molt camí per recórrer. Segons Lentini (2018), alguns exemples de les desigualtats 
de gènere presents al nostre dia a dia es mostren a continuació: 
 

- La bretxa salarial, sent el salari mitjà global de les dones inferior respecte el salari mitjà 
dels homes; 

- La taxa d’ocupació masculina i femenina; sent major el número d’homes ocupats a 
escala global; 

- La taxa d’ocupació a temps parcial, sent major el número de dones que treballen a temps 
parcial; 

- La segregació vertical, fenomen que exclou a les dones dels llocs directius i les adhereix 
a activitats de menor prestigi; 

- La segregació horitzontal, fenomen que concentra a les dones en determinades 
ocupacions i als homes en ocupacions amb característiques més favorables, 
especialment econòmiques; 

- Les oportunitats laborals per a embarassades i/o per a la maternitat, sent limitades o de 
difícil accés; 

- L’assetjament sexual i la violència de gènere, incloent abusos verbals o físics; 
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- L’equitat educativa entre els diferents gèneres;  
- El sostre de vidre, sent la barrera invisible que representen les limitacions amb que es 

troben les dones per a ascendir en la seva carrera professional fins als càrrecs de més 
responsabilitat i,  

- La discriminació dels col·lectius LGTBIQ+, on s’observa violència i discriminació cap a 
les persones que s’identifiquen amb aquestes comunitats.  

 
Quan aquestes desigualtats de gènere són molt presents al lloc de treball, els empleats poden 
sentir una desvinculació o rebuig cap a l'organització i cap als companys, que associen amb els 
mateixos valors. 
 
 

2.5. La igualtat de gènere al mercat laboral australià 
 

Per entendre i contextualitzar la igualtat de gènere al mercat laboral australià, cal analitzar dades 
significatives sobre la força de treball del país.  
Segons Workplace Gender Equality Agency (2021), les dones representen el 47.4% del total de 
dones ocupades a Austràlia; el 26.1% de les quals treballen a temps complet i el 21.3% a temps 
parcial. Les dones representen el 38% de tots els empleats a temps complet i el 67.6% de tots 
els empleats a temps parcial.  
La participació de les dones en el treball remunerat ha augmentat considerablement durant els 
últims 50 anys. Les dones representaven gairebé la meitat de la força de treball remunerada a 
Austràlia el 2020, en comparació amb al voltant del 30% el 1966 (Australian Bureau of Statistics, 
2021). Tanmateix, els ingressos ordinaris setmanals mitjans a temps complet de les dones són 
un 14.2% inferiors que els dels homes i el salari mitjà de jubilació de les dones (entre 60 i 64 
anys) és un 23.4% inferior al dels homes. 
 
A més de participar en el treball remunerat a nivells molt més grans que en el passat, les dones 
també treballen més temps. Això ha canviat al llarg de les generacions, sobretot a les edats en 
que les dones solen tenir fills. Aquests canvis s'han produït conjuntament amb els canvis en les 
oportunitats d'ocupació, un major accés al permís parental retribuït, l'accés a acords laborals més 
flexibles i canvis en l'estructura de l'economia. En comparació, l'ocupació masculina al llarg del 
temps i de les generacions ha experimentat canvis molt menors.  
Actualment, la taxa de participació en la força de treball és del 61.4% per al total de les dones i 
del 70.7% per al total dels homes a Austràlia.  
En quant a les posicions d’alta responsabilitat, les dones ocupen el 14.6% dels càrrecs de 
càtedra, el 28.1% dels càrrecs directius, el 18.3% dels càrrecs de conselleres delegades i el 
32.5% del personal clau de la direcció.  
 
Tenint en compte les diferències de gènere en quant a sectors laborals, observem que l’any 
2019-2020, les ocupacions dominades per dones amb la proporció més alta de dones es 
mantenen sense canvis durant l'última dècada: empleats i administratius (72.7%), treballadores 
de serveis comunitaris i personals (70.3%) i professions relacionades amb la venta (58.1%).  
Les ocupacions amb la proporció més alta d'homes el 2019-20 s'han mantingut sense canvis 
respecte a l'any anterior sent: operaris i conductors de maquinària (89.3%), tècnics i treballadors 
d'oficis (83.8%) i obrers (65.5%). 
 
Per últim, les indústries amb la proporció més alta de dones de 20 a 74 anys són: atenció sanitària 
i assistència social (77.9%), educació i formació (71.6%), comerç (55.2%), serveis d'allotjament 
i restauració (54.5%) i serveis administratius i de suport (52.9%).  
En canvi, les indústries amb la proporció més alta d'homes de 20 a 74 anys són: construcció 
(87.3%), mineria (83.0%), transport, correus i magatzems (79.8%), serveis d'electricitat, gas, 
aigua i residus (76.2%) i manufactura (72.5%). 
 
Les dades exposades anteriorment ens permeten determinar que trobem diferències de gènere 
al mercat laboral australià, independentment de la indústria i/o sector. Aquestes diferències de 
gènere s’accentuen quan ens referim a les indústries dominades per una força de treball 
masculina, com són la indústria de la construcció o la indústria minera.  
La dificultat que pateixen les dones que treballen en indústries i ocupacions no tradicionals per 
al seu gènere és reconeguda de forma diferent envers les dones que treballen en feines 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Dones
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tradicionals o dels homes que treballen en llocs de treball dominats per dones. Els arguments 
anteriors que exposen que els homes i les dones graviten cap a diferents tipus de treballs basats 
en les diferències innates en els sexes (McIntyre, 1994) s'han substituït en gran mesura per la 
discussió sobre les cultures de treball profundament arrelades i els problemes de conciliació i les 
responsabilitats familiars (Bagilhole, 2002). 

A Austràlia, les dones i els homes tendeixen a estar segregats en diferents ocupacions i 
indústries, però les ocupacions dominades per dones atrauen un salari més baix que les 
ocupacions dominades per homes. Això, reflecteix el menor valor social i financer que es 
concedeix a les feines tradicionalment "femenines". Les indústries dominades per homes també 
ofereixen nivells significativament més alts de pagaments discrecionals, com ara pagaments en 
excés, bonificacions, comissions, subsidis de torn i pagaments de participació en beneficis, en 
comparació amb les indústries dominades per dones on hi ha poc o cap accés a aquest tipus de 
pagaments (Low, 2021).  

Segons l’Australian Human Rights Commission (2013), els beneficis per a augmentar la 
representació entre gèneres a Austràlia són clars:  

- Segons Goldman Sachs, reduir la bretxa entre les taxes d'ocupació masculina i femenina 
a Austràlia podria augmentar el PIB en un 11%. A més, l'Institut Grattan informa que 
augmentant la taxa de participació femenina en la força de treball fins als nivells de 
països com Canadà (sent 50.3% al Juliol de 2019), augmentaria en 25.000 milions de 
dòlars australians el creixement econòmic d'Austràlia en la propera dècada.  

- La composició actual de la força de treball fa que les dones treballin en feines o llocs on 
no es maximitza la seva productivitat. Si la bretxa de productivitat de gènere es 
minimitzés, augmentant el nombre de dones en llocs de lideratge, el nivell d'activitat 
econòmica a Austràlia es podria augmentar en un 20%. 

Moltes de les millors empreses d'Austràlia han reconegut les dificultats que les desigualtats de 
gènere suposen i treballen activament per aconseguir plantilles diverses i inclusives. 

Un bon exemple és l’empresa global Accenture, dedicada a la prestació de serveis de consultoria, 
serveis tecnològics i subcontractació. La diversitat i la inclusió formen part dels valors 
fonamentals de l’organització a Austràlia i a Nova Zelanda, tal i com explica el mànager de 
Recursos Humans, Randy Wandmacher. Estan compromesos a crear una força de treball 
inclusiva i diversa on les persones puguin sentir-se còmodes i ser elles mateixes, i com a resultat 
ser més productives (Catford, 2018). La filosofia de diversitat d’Accenture Austràlia es basa en 
quatre pilars fonamentals: la igualtat de gènere, el col·lectiu LGTBIQ+, la discapacitat a la feina i 
les comunitats aborígens. La organització s’ha proposat aconseguir un balanç de gènere del 50-
50 l’any 2025 i que almenys un 25% de tots els càrrecs directius siguin dones. Han continuat 
expandint esdeveniments i comunicacions entorn els col·lectius LGTBIQ+, per a millorar-ne la 
conscienciació, sent atorgats amb múltiples premis d’igualtat al país. L'organització no només 
practica el que predica a casa, sinó que també ajuda a altres a assolir els seus objectius.  

 

2.6. La igualtat de gènere al sector de la construcció a Austràlia 
 

A Austràlia, la indústria de la construcció és un dels sectors que més contribueixen al producte 
interior brut del país (PIB), trobant-se aquest al voltant del 9% (Statista, 2021). Segons 
l’Australian Bureau of Statistics (2014), només un 2% dels treballadores qualificades en oficis 
dominats per homes a Austràlia són dones. Aquest patró es repeteix en la indústria de la 
construcció des de fa molts anys.  
D’acord amb l’Australian Bureau of Statistics, 1.18 milions d’australians treballaven al sector de 
la construcció l’any 2020 i es pronostica que el nombre de treballadors creixerà fins als 1.28 
milions al 2024 (Statista, 2021). Segons l’Australian Industry and Skills Committe (2020), només 
un 12.7% de treballadors del sector entre 20 i 74 anys eren dones, indicant un alt grau de 
segregació horitzontal.   
Tot i que les dones estiguin aconseguint trencar el sostre de vidre en la recerca de millors 
condicions laborals en ocupacions com el dret, la medicina o la comptabilitat, entre d’altres (Blau 
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et al., 2013); no hi ha avenços similars en blue-collar occupations, com són els oficis pertanyents 
al sector de la construcció (Blau et al., 2013). 
 
A Austràlia, la indústria de la construcció, conjuntament amb la indústria minera, és un dels 
sectors dominats principalment per homes de raça blanca. Les dades demogràfiques en aquesta 
indústria no són representatives de la diversitat i la inclusió de les nostres societats, tal i com s’ha 
comentat anteriorment. 
Malgrat els esforços dels defensors feministes, investigadors i unionistes, la composició de les 
plantilles de treballadors i treballadores en la indústria de la construcció a Austràlia es decanten 
cap a una dominància masculina, bastant inflexible i resistent al canvi (Struthers i Strachan, 
2019). Malgrat més de 25 anys de legislació contra la discriminació i la igualtat d'oportunitats, la 
indústria de la construcció és reticent a donar feina a treballadores de sexe femení en tasques 
que impliquen funcions operatives (French i Strachan, 2013). 
Les barreres d'entrada de les dones a la indústria de la construcció s’inicien, per descomptat, en 
el procés de contractació on, tradicionalment, la ocupació ha estat a través de xarxes informals i 
recomanacions personals, fent que les dones tinguin menys probabilitats de formar part de la 
indústria (Chappell, et al., 2017).  
En relació a la remuneració a la indústria de la construcció a Austràlia, el creixement elevat dels 
ingressos, dominat pels homes, ha impulsat la bretxa salarial dels treballadors a temps complet 
a diferències de 261 dòlars australians per setmana, convertint-se en un total, en mitjana, de 
1,044.00 dòlars australians de diferència amb les homes, a final de mes.  
A Austràlia, les dones que treballen al sector de la construcció a temps complet guanyen, en 
mitjana, 1,575.50 dòlars australians en una setmana, mentre que els homes treballadors a temps 
complet en cobren 1,837.00, segons Workplace Gender Equality Agency (Bennett, 2021).  

Segons la directora de la Workplace Gender Equality Agency, Mary Wooldridge (2021), la bretxa 
salarial al sector de la construcció a Austràlia encara tardarà com a mínim 26 anys a tancar-se. 
L’agència per a la igualtat manifesta que s’han de començar a dissenyar noves estratègies i 
canviar i construir la igualtat de gènere, que també s’ha vist afectada per la pandèmia.  

La segregació per gènere en la indústria de la construcció a Austràlia té un impacte sobre la 
mateixa indústria, l'economia i la població femenina. Moltes dones i/o col·lectius LGTBIQ+ es 
veuen dissuadits a l’hora d’incorporar-se en empreses d’aquest sector, tot i ser un dels sectors 
més pròspers i essencials d'Austràlia. Els motius són la manca de models familiars, dels 
estereotips i prejudicis contra les dones i col·lectius minoritaris i del descoratjament de les 
cultures del lloc de treball i els problemes estructurals d'aquestes organitzacions (Broderick, 
2013). 
Les baixes taxes de participació femenina en la força del treball d’aquesta indústria i la segregació 
per gènere contribueixen a la rigidesa del mercat laboral, la productivitat sub-òptima i la 
ineficiència econòmica, a causa de la manca d'aprofitament de les competències de les dones i 
dels col·lectius LGTBIQ+ (Human Rights Commission, 2013) i de l'augment dels costos laborals 
a causa de l'escassetat d'habilitats (Toohey, et al., 2014).  
 
Aquesta infra-representació de les dones en la indústria de la construcció no només és perjudicial 
per als col·lectius que se’n veuen afectats, sinó que també té un impacte sobre l'economia del 
país. Dades recents suggereixen que l'augment de les taxes d'ocupació de les dones podria 
augmentar el PIB d'Austràlia un 11% (Australian Human Rights Commission, 2021). Moltes 
indústries dominades pels homes també es veuen afectats per una disminució en el nombre de  
treballadors qualificats. De fet, Austràlia ocupa el quart lloc mundial en escassetat de talent.  
Fomentar una major participació de les dones en aquestes indústries podria contribuir en gran 
mesura a abordar aquesta escassetat de competències. 
 
Algunes de les empreses de construcció millor valorades a Austràlia, com és CPB Contractors 
(sent una de les empreses tingudes en compte en aquest estudi), és una organització que crea 
oportunitats positives per a les dones. Es comprometen a proporcionar oportunitats de carrera 
professional per a les dones, ajudant a garantir l’èxit continuat i el creixement sostenible a través 
del valor únic que les dones aporten a la organització.  
L’any 2018, l’empresa va revisar les pràctiques de contractació per atraure i promoure més 
dones, canviant la seva cultura per donar suport a iniciatives com ara els programes de tutoria 
interna, debats de treball flexibles i la formació en biaix inconscient.  
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A més, l’empresa s’ha associat amb Work180, una empresa de consultoria de recursos humans 
que actua com a defensora de les dones treballadores, proporcionant un directori transparent 
d'empresaris que donen suport a la diversitat, la inclusió i la igualtat.  

Les organitzacions líders en indústries dominades per homes reconeixen la necessitat de 
desenvolupar estratègies integrades per a augmentar la representació i la retenció de les dones 
en ocupacions no tradicionals. Dins de l'estratègia, aquestes organitzacions també reconeixen 
els beneficis de disposar de mecanismes únics per atraure, reclutar, retenir i desenvolupar dones 
a tots els nivells de l'organització (Aldridge, 2021). Tanmateix, mentre que les organitzacions 
poden tenir estratègies de diversitat de gènere, com aquestes es portin en acció serà el que 
determinarà la seva eficàcia.  
Un estudi de la Universitat de New South Wales (2015) explica que tot i que les empreses del 
sector de la construcció a Austràlia han fet progressos significatius en matèria de diversitat i 
inclusió en els darrers anys, encara hi ha molta feina per fer.  
Les existents barreres estructurals es mantenen degut a les pràctiques organitzacionals 
relacionades amb la contractació, la retenció i la progressió de les dones.  
 
 

2.7. L’empresa CBGU JV 
 

L’empresa CBGU JV es tracta d’una empresa conjunta basada a Austràlia. Està formada per 
quatre organitzacions diferents: CPB Contractors, BAM, Ghella i UGL, que s’han unit per a lliurar 
el projecte Cross River Rail – un dels projectes d’infraestructura més grans que ha vist mai la 
ciutat de Brisbane. El projecte té l’objectiu de millorar el serveis de transport públic del sud-est 
de Queensland, permetent que els trens circulin amb més freqüència i millorant-ne el nucli de la 
xarxa de transport. Es tracta d’un projecte finançat per govern de Queensland i té un cost de 5.4 
bilions de dòlars australians.  
El projecte es va iniciar l’any 2019 i s’espera que es finalitzi l’any 2024, deixant la ciutat preparada 
per als jocs olímpics de Brisbane, l’any 2032.  
 
La unió d’aquestes quatre empreses ha portat a treballar de forma conjunta treballadors 
qualificats de diferents àmbits i disciplines: personal administratiu, enginyers civils, enginyers 
elèctrics, enginyers mecànics, obrers, arquitectes, professionals de recursos humans, directors, 
entre d’altres; ja que cadascuna de les empreses està especialitzada en un àmbit concret dins 
del món de la construcció. 
 
CPB Contractors és una empresa australiana orientada al disseny i a la construcció 
d’infraestructures en molts sectors clau, com ara carreteres, ferrocarrils, túnels, defensa, edificis 
i infraestructura de recursos. Operen des de l’any 1949.  
Des de la seva creació l'any 1958 a Holanda, BAM International ha adquirit una àmplia 
experiència i coneixements internacionals en els camps de l'enginyeria civil i marítima, obres 
industrials, projectes d'infraestructura i construcció en general. 
Ghella és una empresa italiana fundada l’any 1894. L’organització és reconeguda a nivell mundial 
per les habilitats úniques en obres subterrànies, fent ús de màquines tuneladores perforadores 
(TBM). Ghella participa en la construcció de nombrosos projectes d'infraestructura com ara 
metros, ferrocarrils, autopistes, grans carreteres i obres hidràuliques. 
Per últim, UGL és una empresa australiana d’enginyeria fundada l’any 1970. L'empresa ofereix 
serveis de construcció, manteniment i gestió d'actius al sector ferroviari, de recursos i 
d'infraestructures, i serveis immobiliaris corporatius, gestió d'instal·lacions i subcontractació de 
processos empresarials. 
Tot i que el projecte operi amb la força de treball fruit de la unió de les quatre empreses 
mencionades anteriorment, rep un suport molt gran per part d’una multitud d’empreses 
subcontractades.  
 
En aquest estudi, no s’ha tingut en compte la percepció de diversitat i inclusió dels treballadors 
de les empreses subcontractades.  
Així doncs, l’empresa CBGU JV està configurada per una plantilla total de 99 treballadors. Del 
total de treballadors, 94 (94.9%) disposen d’un contracte indefinit i els 5 restants (5.1%) són 
treballadors contractats a temps fixe. La plantilla total està formada per un 30.30% de dones i per 
un 69.7% d’homes, sent 30 dones i 69 homes respectivament.  
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Seguint amb algunes dades demogràfiques, destaquem que del total de la força de treball de 
l’empresa, un 67.68%% de la plantilla (67 treballadors/es) està configurada per treballadors de 
nacionalitat australiana mentre que un 30.30% (30 treballadors/es) són treballadors d’altres 
nacionalitats. Només 2 treballadors/es s’identifiquen amb la població aborigen1 o Torres Strait 
Islander2, comunitats minoritàries a Australià. Aquesta figura representa només un 2.02% del 
total de la plantilla.  
 
 

3. Metodologia 
 

3.1. Mostra 
 

Les dades de l’estudi han estat obtingudes a partir de les respostes dels participants de 
l’enquesta. L’enquesta s’ha compartir únicament amb la població total de treballadors de 
l’empresa CBGU JV durant el mes de desembre de l’any 2021.  
A continuació es mostren les dades tècniques de l’estudi: 
 

Població: 99 treballadors/es de l’empresa CBGU JV 
Tipologia d’empresa: Empresa del sector de la construcció 
Lloc d’estudi: Brisbane (Austràlia) 
Mètode de recollida de dades: Enquesta enviada a través de Google Forms 
Mostra: 66 enquestats 
Patricipació: 66.67% de la població d’estudi  
Període d’estudi: Desembre 2021 

 
 
Gràfic 1. Representació dels enquestats en funció del gènere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 Els aborígens australians són, juntament amb els illencs de l'estret de Torres, els descendents dels primers 

habitants del país australià i les seves illes adjacents, i han continuat vivint al llarg de la colonització europea. 
Segons la legislació australiana, tots dos pobles constitueixen el conjunt dels indígenes australians. El 
territori tradicional dels aborígens australians s'estén per tot Austràlia, Tasmània i algunes illes properes. 
2 La població Torres Strait Islander o en català, illencs de l’estret de Torres, són els indígenes que habitaven 

a les illes de l’estret de Torres, a l’estat de Queensland, Austràlia. Constitueixen un poble culturalment 
relacionat amb els aborígens de les zones costaneres de Papua Nova Guinea.  

 

30 (45.45%)

35 (53.04%)

1 (1.51%)

Respondents of the survey

Female Male Non binary Prefer not to say
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En el gràfic 1, podem observar el total de partcipants de l’estudi. De les 99 enquestes enviades 
als treballadors de l’empresa CBGU JV, 66 (66.6%) van ser retornades correctament. 
D’aquestes 66 enquestes, 30 (45.45%) van ser contestades per dones, 35 (53.04%) contestades 
per homes i 1 (1.51%) va ser contestada per un/a partcipant que s’identifica com a no binari.   
No hi va haver cap enquestat/ada que respongués Prefer not to say o Other, sent ambdues 
categories representades amb un 0.00% del total dels participants.  
 
 
 
Taula 1. Representació dels enquestats en funció del gènere i del lloc de treball. 

Gènere Oficina Camp de construcció 

Femení 21 
58.34% 

9 
30% 

Masculí 14 
38.88% 

21 
70% 

No binari 1 
2.78% 

0 
0% 

Total 36 30 

 
En la taula 1, podem observar la representació dels enquestats en funció del gènere i del lloc de 
treball. Les dades mostren que, del total de treballadors que desenvolupen el seu rol a la oficina 
(36), 21 (58.34%) són treballadores identificades amb el gènere femení i 14 (38.88%) són 
treballadors identificats amb el gènere masculí. El 2.78% representa l’únic participant que 
s’identifica amb la categoria de gènere no binari.   
En canvi, del total de treballadors que desenvolupen el seu rol al camp de construcció (30), 9 
(30%) són treballadores identificades amb el gènere femení i 21 (70%) són treballadors 
identificats amb el gènere masculí. 
 
 
 
Taula 2. Representació dels enquestats en funció del gènere i del nivell jeràrquic. 

Gènere Trainee/Apprentice Graduate Intermediate Mid-level 
management 

Senior or 
executive 

Femení 3 3 19 5 0 
 100% 42.86% 50% 38.46% 0% 

Masculí 0 4 18 8 5 
 0% 57.14% 47.37% 61.54% 100% 
No binari 0 0 1 0 0 

 0% 0% 2.63% 0% 0% 
Total 3 7 38 13 5 

 
En la taula 2, podem observar la representació dels enquestats en funció del gènere i del nivell 
que representen dins l’empresa. Les dades mostren que, del total de treballadors que es 
consideren Trainee/Apprentice (3), 3 (100%) són treballadores identificades amb el gènere 
femení i 0 (0%) són treballadors identificats amb el gènere masculí.  
Del total de treballadors que es consideren Graduate (7), 3 (42.86%) són treballadores 
identificades amb el gènere femení i 4 (57.14%) són treballadors identificats amb el gènere 
masculí.  
Del total de treballadors que es consideren que el seu nivell jeràrquic és Intermediate (38), 19 
(50%) són treballadores identificades amb el gènere femení, 18 (47.37%) són treballadors 
identificats amb el gènere masculí i 1 (2.63%) representa l’únic participant que s’identifica amb 
la categoria de gènere no binari.   
Del total de treballadors que es consideren que el seu nivell jeràrquic és Mid-level management 
(13), 5 (38.46%) són treballadores identificades amb el gènere femení i 8 (61.54%) són 
treballadors identificats amb el gènere masculí.  
Per últim, del total de treballadors que es consideren que el seu nivell jeràrquic és Senior or 
Executive (5), 0 (0%) són treballadores identificades amb el gènere femení i 5 (100%) són 
treballadors identificats amb el gènere masculí.  
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Taula 3. Representació dels enquestats en funció del gènere i del nivell educatiu. 

Gènere High School Certificates 
I-IV3 

Diploma Bachelor’s 
Degree 

Master’s Degree 

Femení 4 9 5 10 2 
 50% 50% 41.66% 50% 25% 

Masculí 4 8 7 10 6 
 50% 44.44% 58.34% 50% 75% 
No binari 0 1 0 0 0 

 0% 5.56% 0% 0% 0% 
Total 8 18 12 20 8 

 
En la taula 3, podem observar la representació dels enquestats en funció del gènere i del nivell 
educatiu.  
Les dades mostren que, del total de treballadors que han complert High School (8), 4 (50%) són 
treballadores identificades amb el gènere femení i 4 (50%) són treballadors identificats amb el 
gènere masculí.  
Del total de treballadors que han complert Certiticates I-IV (18), 9 (50%) són treballadores 
identificades amb el gènere femení, 8 (44.44%) són treballadors identificats amb el gènere 
masculí i 1 (5.56%) representa l’únic participant que s’identifica amb la categoria de gènere no 
binari.   
Les dades mostren que, del total de treballadors que han complert Diploma (12), 5 (41.66%) són 
treballadores identificades amb el gènere femení i 7 (58.34%) són treballadors identificats amb 
el gènere masculí.  
Les dades mostren que, del total de treballadors que han complert Bachelor’s Degree (20), 10 
(50%) són treballadores identificades amb el gènere femení i 10 (50%) són treballadors 
identificats amb el gènere masculí.  
Per últim, del total de treballadors que han complert Master’s Degree (8), 2 (25%) són 
treballadores identificades amb el gènere femení i 6 (75%) són treballadors identificats amb el 
gènere masculí.  
No hi van haver enquestats que van respondre PhD com a opció d’estudis completats. 
 
 

3.2. Mesures 

 

Les mesures utilitzades en l'estudi consisteixen bàsicament en el Qüestionari sobre percepció 

de diversitat i inclusió (Annex I) i el Qüestionari sobre engagement, conegut com a ISA4 (Annex 

II). Ambdós questionaris s’han administrat de forma conjunta a la totalitat de la població d'estudi 
(99 participanats) mitjançant la plataforma Google Forms. Els qüestionaris han estat administrats 
durant el mes de desembre de 2021. 
 
 

3.2.1. Qüestionari sobre percepció de diversitat i inclusió 
 
El qüestionari sobre la percepció de diversitat i inclusió ha estat dissenyat per avaluar la 
percepció de diversitat i inclusió i de gènere de l’empresa CBGU JV, del sector de la construcció 
a Austràlia. És per aquest motiu que l'idioma del qüestionari és l'anglès. 
 
El qüestionari sobre la percepció de diversitat i inclusió es divideix en tres parts fonamentals:  
 
La primera part (ítems de l’1 al 6), consisteix en les dades demogràfiques de la població 
d’estudi. 

 

3 Els Certificates I-IV formen part del que coneixem com a Australian Qualifications Framework (AQF). Els 

certificats I–II proporcionen competències i coneixements professionals bàsics, mentre que els certificats 
III–IV substitueixen l'anterior sistema de certificats d'ofici i proporcionen formació en habilitats i 
coneixements més avançats. 
4 L'acrònim ISA significa Intellectual, Social, Affective Engagement Scale.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx8ZwssYKsfIiy5ebIvmBdcvNrLM1LOUBgd_wvH0fdwHHLaQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx8ZwssYKsfIiy5ebIvmBdcvNrLM1LOUBgd_wvH0fdwHHLaQ/viewform?usp=sf_link
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Els ítems de l’1 al 6, són ítems de resposta múltiple que pretenen recollir informació dels 
participants sobre: 
 

- El gènere amb què s'identifiquen (Male, Female, Non-binary, Prefer not to say i Other); 
- La seva edat; 
- La seva etnicitat (Australian, Indigenous Australian or Torres Strait Islander, New 

Zealander, Asian, Indian, Middle Eastern, European, North American, South American, 
Africa i Other); 

- El nivell d'educació (High School, Certificates I-IV, Diploma, Bachelor’s Degree, Master’s 
Degree o PhD);  

- El nivell del seu càrrec a la feina (Trainee/Apprentice, Graduate, Intermediate, Mid-level 
management i Senior or executive level) i,  

- El lloc on desenvolupen el seu rol (Office o Construction site).  
 

Els participants només poden escollir una de les opcions com a resposta per a cada ítem. L’ítem 
sobre l’edat és l'únic item que s’ha deixat com a ítem de resposta oberta. Tots els ítems eren de 
contestació obligatòria. 
 
La segona part (ítems del 7 al 19) consisteix en els ítems que fan referència a la percepció sobre 
diversitat i inclusió i igualtat de gènere en la indústria de la construcció a Austràlia, més 
concretament, en la percepció que tenen els treballadors de l'empresa CBGU JV. El qüestionari 
es troba a l’Annex I. 
En aquesta part del qüestionari, s’ha demanat als participants que seleccionin l'opció que més 
s’acosti a la seva opinió en relació a treballar a la indústria esmentada. 
Els ítems 7 al 17, són presentats en una escala Likert de 10 punts, sent 0, ‘’molt en desacord’’ i 
10, ‘’totalment d’acord’’.  
Les escales que s’inclouen en aquesta segona part del qüestionari són: la percepció d’igualtat 
(ítems 10, 11 i 14), la cultura organitzacional (ítems 9 i 12),  les pràctiques de recursos humans 
(ítem 18), les oportunitats de desenvolupament (ítem 13),  les condicions laborals (ítems 15, 16 
i 17) i les càrregues familiars (ítems 7, 8). 
L’ítem 19 es tracta d’una pregunta oberta d’opcional contestació. Amb aquest ítem es pretén que 
els participants puguin, de forma lliure, expressar la seva visió sobre la igualtat de gènere en la 
indústria de la construcció, basant les seves respostes en les seves pròpies experiències i 
percepcions. Aquest ítem permet fer un anàlisi qualitatiu de la percepció de diversitat i inclusió i 
igualtat de gènere dels enquestats. 
 
Aquests ítems pretenen avaluar quina és la percepció sobre diversitat i inclusió i igualtat de 
gènere per tal de reconèixer el potencial de biaix i discriminació contra les dones dins de 
l'organització. Les diferents escales del qüestionari ens permeten entendre com és la percepció 
d’igualtat dels treballadors, com són les pràctiques de recursos humans de l’empresa en relació 
al clima i a la cultura organitzacionals, les oportunitats de desenvolupament i carrera, les 
condicions laborals i la conciliació entre vida familiar i laboral, entre d'altres. 
Excepte l’ítem 19, tots els ítems són de contestació obligatòria.  
 
S’ha utilitzat una escala Likert de 10 punts per a poder fer un anàlisi quantitiatiu i correlacional 
entre els ítems, mitjançant correlacions de Pearson. 
 
 

3.2.2. ISA Engagement Scale 
 
La tercera part (ítems del 20 al 28), consisteix en el qüestionari sobre engagement, que es troba 
a l’Annex II. El qüestionari que s’ha utilitzat és l’ISA Engagement Scale (Intellectual, Social, 
Affective Engagement Scale), que avalua diferents dimensions de satisfacció i compromís 
laboral.  
 
L’escala està configurada per nou ítems, presentats en una escala Likert de 7 punts, sent 0, ‘’molt 
en desacord’’ i 7, ‘’totalment d’acord’’.  
Els ítems 20-22, fan referència al compromís intel·lectual, que mesura fins a quin punt les 
persones s'absorbeixen intel·lectualment en la seva feina o pensen molt en la feina que estan 
fent. 
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Els ítems 23-25, fan referència al compromís social, que mesura el grau en que les persones se 
senten connectades socialment en el seu entorn de treball i comparteixen els valors dels seus 
companys. 
Els ítems 26-28, fan referència al compromís afectiu, que mesura fins a quin punt les persones 
experimenten sentiments positius i energitzants sobre la seva feina. 
 
El compromís general, que s’associa amb la satisfacció  laboral, es pot calcular amb la puntuació 
mitjana global dels nou ítems. 
La puntuació mitjana màxima per a cada dimensió i per a l'escala global és de 7 punts. Les 
puntuacions baixes (1-2 punts), suggereixen una manca de compromís i les puntuacions altes 
(6-7 punts) suggereixen un alt nivell de compromís i/o satisfacció laboral. 
 
Aquesta escala s’utilitza per a mesurar el nivell de compromís dels treballadors.  
L’ISA Engagement Scale es basa en la visió que el compromís té una dimensió intel·lectual, 
social i afectiva. En conjunt, aquestes tres dimensions proporcionen el nivell global de compromís 
per a cada persona. 
L’escala, va ser desenvolupada per Soane et al. (2012), i ha demostrat ser estadísticament vàlida 
i fiable. La versió original de l'escala constava de 21 ítems; tanmateix, després de dur a terme un 
anàlisi de factor mitjançant l'anàlisi de components principals, ortogonal i Varimax i estudiant-ne 
la consistència interna, l’escala final va ser configurada per 9 ítems, dividits en un model de tres 
dimensions. Aquest model va ser recoltzat per un l'anàlisi de components principals mitjançant 
la rotació Varimax.  
L'anàlisi de la consistència interna va revelar un nivell acceptable de fiabilitat per a totes les 
dimensions amb l'alfa de Cronbach de .897 per al compromís social, .817 per al compromís 
intel·lectual i .896 per al compromís afectiu (Phuangthuean, et. al., 2018). 
 
 

4. Resultats 
 

4.1. Objectiu específic 1 
 

En aquest apartat, es mostren els resultats obtinguts en relació amb la primera hipòtesi de 
l’estudi: Els treballadors identificats amb el gènere masculí presenten una percepció sobre 
igualtat de gènere més positiva que les treballadores identificades amb el gènere femení. 
 
A continuació es presenta una taula on trobem les puntuacions mitjanes d’homes i dones als 
ítems d’igualtat.  
 
 
Taula 4. Diferència de mitjanes entre gèneres per cada ítem d’igualtat. 

With which gender do you identify? Mean 
Std. 

Deviation 

Having children negatively affects women's careers in 
the construction industry. 

Home 5.40 1.958 

Dona 6.00 2.364 

Having children negatively affects men's careers in the 
construction industry. 

Home 3.63 1.416 

Dona 3.30 1.841 

"Sexism" in construction companies is something of the 
past. 

Home 5.37 2.263 

Dona 4.73 2.545 

Men are favoured over women when considered for 
managerial positions. 

Home  5.09 1.634 

Dona 7.30 2.087 

Preconceptions about female leadership may harm 
women's career opportunities. 

Home 4.89 1.711 

Dona 6.13 2.596 

Gender equality is included in the everyday language of 
your organisation. 

Home 6.80 2.112 

Done 5.70 2.902 
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Professional development initiatives within the 
organisation generally support men and women equally. 

Home 7.37 2.030 

Dona 6.60 2.094 

The construction industry is dominated by the male 
gender. 

Home 7.20 1.922 

Dona 8.40 1.993 

Women are more reluctant to work in the 
construction industry since the industry offers fewer 
work-life balance opportunities. 

Home 5.51 1.976 

Dona 7.20 2.140 

Women feel disadvantaged within the construction 
industry for reasons related to gender. 

Home 5.11 1.891 

Dona 6.67 1.788 

Women working in the construction industry are 
incentivised equally in comparison to men. 

Home 6.71 2.008 

Dona 4.80 1.669 

Do you think that the Human Resource departments in 
construction companies need to implement and put into 
place more and better gender equality policies and 
procedures? 

Home  0.74 0.741 

Dona 0.43 0.728 

 
 
La taula 4 ens permet observar que hi ha una tendència dels homes a tenir una percepció 
d’igualtat de gènere més positiva que la de les dones. Això es veu reflexat en la majoria dels 
ítems directes i fins i tot en els ítems inversos. Per exemple, en l’ítem invers 17 (les dones que 
treballen en el sector de la construcció són remunerades de forma equitativa en comparació amb 
els homes), els homes han obtingut una mitjana de puntuacions de 6.71 mentre que les dones 
han obtingut una mitjana de puntuacions de 4.80. 
 
S'han analitzat quines de les diferències obtingudes entre homes i dones en la seva percepció 
de la igualtat de gènere entre dones i homes són significatives a través d'un estudi de 
comparacions de mitjanes (T-Student).  
Aquests resultats es representen de la taula 5 a la taula 10. 
 
 
 
Taula 5. Comparació de mitjanes entre l’ítem 10 d’igualtat i la variable de gènere. 

 

En la taula 5 es pot observar que s'han trobat diferències significatives a la mitjana entre homes 
i dones i l’ítem 10 (els homes són afavorits per sobre de les dones quan són considerats per a 
ocupar càrrecs directius). La significació obtinguda és inferior a 0.01. Per aquest ítem, els homes 
han obtingut una mitjana de puntuacions de 5.09 mentre que les dones han obtingut una mitjana 
de puntuacions de 7.30.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Significance 

One-Sided p 
Two-Sided 

p 

Men are 
favoured 
over women 
when 
considered 
for 
managerial 
positions. 

Equal 
variances 
assumed 

1.083 0.302 -4.795 63 0.000 0.000 

Equal 
variances not 
assumed 

    -4.706 54.614 0.000 0.000 
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Taula 6. Comparació de mitjanes entre l’ítem 11 d’igualtat i la variable de gènere. 

 

 
En la taula 6 es pot observar que s'han trobat diferències significatives a la mitjana entre homes 
i dones i l’ítem 11 (les preconcepcions sobre el lideratge femení poden perjudicar les oportunitats 
professionals de les dones). La significació obtinguda és inferior a 0.05. Per aquest ítem, els 
homes han obtingut una mitjana de puntuacions de 4.89 mentre que les dones han obtingut una 
mitjana de puntuacions de 6.13. 
 
 
 
Taula 7. Comparació de mitjanes entre l’ítem 14 d’igualtat i la variable de gènere. 

 

 

 
En la taula 7 es pot observar que s'han trobat diferències significatives a la mitjana entre homes 
i dones i l’ítem 14 (el sector de la construcció està dominat pel gènere masculí). La significació 
obtinguda és inferior a 0.05. Per aquest ítem, els homes han obtingut una mitjana de puntuacions 
de 7.20 mentre que les dones han obtingut una mitjana de puntuacions de 8.40. 
 
 
 
Taula 8. Comparació de mitjanes entre l’ítem 15 d’igualtat i la variable de gènere. 

 

 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means  

F Sig. T df 

Significance 

One-
Sided 

p 

Two-
Sided 

p 

Women are more 
reluctant to work in 
the construction 
industry since the 
industry offers fewer 
work-life balance 
opportunities. 

Equal 
variances 
assumed 

1.471 0.230 -3.300 63 0.001 0.002 

Equal 
variances 
not assumed 

    -3.280 59.685 0.001 0.002 

 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Significance 

One-
Sided 

p 

Two-
Sided 

p 

Preconceptions about 
female leadership may 
harm women's career 
opportunities. 

Equal 
variances 
assumed 

3.297 0.074 -2.317 63 0.012 0.024 

Equal 
variances 
not assumed 

    -2.247 48.840 0.015 0.029 

 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means  

F Sig. T df 

Significance 

One-
Sided 

p 

Two-
Sided 

p 

The construction 
industry is 
dominated by the 
male gender. 

Equal 
variances 
assumed 

0.171 0.681 -2.467 63 0.008 0.016 

Equal 
variances 
not assumed 

    -2.460 60.740 0.008 0.017 
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En la taula 8 es pot observar que s'han trobat diferències significatives a la mitjana entre homes 
i dones i l’ítem 15 (les dones són més reticents a treballar a la indústria de la construcció, ja que 
la indústria ofereix menys oportunitats de conciliació de la vida laboral i familiar). La significació 
obtinguda és inferior a 0.05. Per aquest ítem, els homes han obtingut una mitjana de puntuacions 
de 5.51 mentre que les dones han obtingut una mitjana de puntuacions de 7.20. 
 
 
Taula 9. Comparació de mitjanes entre l’ítem 16 d’igualtat i la variable de gènere. 
 

 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means  

F Sig. t df 

Significance 

One-
Sided 

p 

Two-
Sided 

p 

Women feel 
disadvantaged 
within the 
construction 
industry for 
reasons related to 
gender. 

Equal 
variances 
assumed 

0.000 0.999 -3.384 63 0.001 0.001 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -3.399 62.368 0.001 0.001 

 
 

En la taula 9 es pot observar que s'han trobat diferències significatives a la mitjana entre homes  
i dones i l’ítem 16 (les dones se senten desfavorides dins del sector de la construcció per motius 
relacionats amb el gènere). La significació obtinguda és inferior a 0.05. Per aquest ítem, els 
homes han obtingut una mitjana de puntuacions de 5.11 mentre que les dones han obtingut una 
mitjana de puntuacions de 6.67.  
 
 

 
Taula 10. Comparació de mitjanes entre l’ítem 17 d’igualtat i la variable de gènere. 

 

 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means  

F Sig. t df 

Significance 

One-
Sided 

p 

Two-
Sided 

p 

Women working in the 
construction industry 
are incentivised 
equally in comparison 
to men. 

Equal 
variances 
assumed 

4.185 0.045 4.137 63 0.000 0.000 

Equal 
variances 
not assumed 

    4.196 62.950 0.000 0.000 

 
 
En la taula 10 es pot observar que s'han trobat diferències significatives a la mitjana entre homes 
i dones i l’ítem invers 17 (les dones que treballen en el sector de la construcció són remunerades 
de forma equitativa en comparació amb els homes). La significació obtinguda és inferior a 0.01. 
Per aquest ítem, els homes han obtingut una mitjana de puntuacions de 6.71 mentre que les 
dones han obtingut una mitjana de puntuacions de 4.80.  
 
 

4.1.1. Percepció d'igualtat de gènere en funció de les dades demogràfiques 
 
En aquest apartat, s'han volgut analitzar quines són les diferències o similituds en la percepció 
sobre igualtat de gènere en funció d’altres dades demogràfiques (edat, nivell educatiu, nivell 
jeràrquic, etc.).  
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En primer lloc, es confirma que s'ha dut a terme un estudi de Pearson entre la percepció d'igualtat 
de gènere i l'edat dels participants de l'enquesta. L'estudi ha confirmat que no s’han trobat 
diferències significatives entre l'edat i la percepció d'igualtat de gènere per als treballadors 
enquestats de l'empresa CBGU JV. Aquest estudi s’ha dut a terme mitjançant una correlació de 
Pearson ja que s'ha volgut correlacionar cada ítem d'igualtat amb l'edat de tots participants. 
 
En segon lloc, s’ha dut a terme una Anàlisi de la Variança (ANOVA) per a comparar les variàncies 
entre les mitjanes de diferents grups. S’ha volgut estudiar si existeixen diferències significatives 
entre la percepció d'igualtat de gènere i el nivell educatiu dels participants de l'enquesta. 
L’estudi ha confirmat que no s’han trobat diferències significatives entre el nivell educatiu i la 
percepció d'igualtat de gènere per als treballadors enquestats de l'empresa CBGU JV. 
Tanmateix, els descriptius ens permeten observar algunes dades interessants.  
 
 
Taula 11. Descriptius de l’ANOVA entre alguns dels ítems d’igualtat i el nivell educatiu. 

 

 
 
Tal i com es pot observar a la taula 11, hi han hagut 8 participants els quals el nivell d'educació 
més alt que tenen és High School (escola superior), 18 participants amb un nivell d'educació de 
Certificates I-IV (certificats I-IV), 12 participants que han obtingut un Diploma, 20 participants que 
han obtingut un Bachelor’s Degree (grau universitari) i 8 participants, el nivell educatiu dels quals 
és Master’s Degree (màster universitari).  
 
La taula 11 ens permet observar que hi ha una tendència que les puntuacions mitjanes del grup 
3 (Bachelor’s Degree) en la majoria dels ítems, són les més baixes en comparació amb la resta 
dels grups, coincidint també sent el grup 3, el que té més participants.  
Per últim, s'ha dut a terme un segon Anàlisi de la Variança (ANOVA) per a comparar les 
variàncies entre les mitjanes de diferents grups. S’ha volgut estudiar si existeixen diferències 
significatives entre la percepció d'igualtat de gènere i el nivell jeràrquic dels participants de 
l'enquesta. Es confirma que s’han trobat diferències significatives entre alguns ítems d’igualtat i 
el nivell jeràrquic dels treballadors enquestats de l'empresa CBGU JV.  
Aquests resultats es representen de la taula 12 i 13.  
 
 
 
 
 
 

 Mean Std. Deviation 

Having children negatively 
affects women's careers in 
the construction industry. 

High School 6.00 2.878 

Certificates I-IV 5.61 2.500 

Diploma 6.75 1.865 

Bachelor’s Degree 5.20 1.673 

Master’s Degree 5.63 2.446 

Total 5.74 2.207 

Having children negatively 
affects men's careers in the 
construction industry. 

High School 3.25 0.886 

Certificates I-IV 3.94 2.127 

Diploma 4.08 1.676 

Bachelor’s Degree 2.95 1.468 

Master’s Degree 3.50 1.309 

Total 3.53 1.666 

"Sexism" in construction 
companies is something of 
the past. 

High School 5.50 2.449 

Certificates I-IV 5.00 2.449 

Diploma 5.17 2.368 

Bachelor’s Degree 4.35 2.183 

Master’s Degree 6.25 2.765 

Total 5.05 2.395 
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Taula 12. Signficiació entre els ítems d’igualtat i el nivell jeràrquic dels enquestats amb ANOVA.  

 

ANOVA 

  
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

"Sexism" in 
construction 
companies is 
something of 
the past. 

Between Groups 53.842 4 13.461 2.574 0.046 

Within Groups 319.021 61 5.230     

Total 372.864 65       

Gender equality 
is included in 
the everyday 
language of 
your 
organisation. 

Between Groups 73.411 4 18.353 3.224 0.018 

Within Groups 347.210 61 5.692     

Total 420.621 65       

 
En la taula 12 es pot observar que s'han trobat diferències significatives entre els diferents nivells  
jeràrquics i dos dels ítems inversos d’igualtat, l’ítem 9 (el "sexisme" a les empreses constructores 
és una cosa del passat) i l’ítem 12 (la igualtat de gènere s'inclou en el llenguatge quotidià de la 
vostra organització). La significació obtinguda és inferior a 0.05. 
Els treballadors que pertanyen al nivell jeràrquic Senior executive són els que puntuen més alt, 
obtenint una puntuació mitjana de 7.17 punts a l’ítem 9. Els treballadors del grup Intermediate 
han obtingut la puntuació més baixa, sent de 4.43 punts en mitjana. 
Per l'ítem 12, els treballadors que pertanyen al nivell jeràrquic Senior executive són els que 
puntuen més alt, obtenint una puntuació mitjana de 9.17 punts. Els treballadors del grup 
Intermediate han obtingut la puntuació més baixa, sent de 5.61 punts en mitjana. 
 
 
Taula 13. Post Hoc Test entre l’ítem 12 i els diferents nivells jeràrquics. 
 

 

Dependent Variable 
Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

Gender 
equality is 
included in 
the everyday 
language of 
your 
organisation. 

Tukey 
HSD 

Trainee Graduate 1.238 1.646 0.943 

Intermediate 2.061 1.431 0.604 

Mid-level 
management 

1.250 1.540 0.926 

Senior 
executive 

-1.500 1.687 0.900 

Graduate Trainee -1.238 1.646 0.943 

Intermediate 0.823 0.981 0.917 

Mid-level 
management 

0.012 1.135 1.000 

Senior 
executive 

-2.738 1.327 0.249 

Intermediate Trainee -2.061 1.431 0.604 

Graduate -0.823 0.981 0.917 

Mid-level 
management 

-0.811 0.790 0.842 

Senior 
executive 

-3.561* 1.048 0.010 

Mid-level 
management 

Trainee -1.250 1.540 0.926 

Graduate -0.012 1.135 1.000 

Intermediate 0.811 0.790 0.842 

Senior 
executive 

-2.750 1.193 0.157 

Senior 
executive 

Trainee 1.500 1.687 0.900 

Graduate 2.738 1.327 0.249 

Intermediate 3.561* 1.048 0.010 

Mid-level 
management 

2.750 1.193 0.157 
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En la taula 13 es pot observar que mitjançant la prova Tukey HSD, s’han trobat diferències 
significatives entre l’ítem 12 (la igualtat de gènere s'inclou en el llenguatge quotidià de la vostra 
organització) i els nivells jeràrquics 2 i 4 (Intermediate i Senior-executive).  
La significació obtinguda és inferior a 0.05 i la diferència de mitjanes en aquest ítem és de 3.561 
punts.  
 
Els descriptius ens permeten observar que dels 66 enquestats, 3 persones van respondre que el 
seu nivell jeràrquic a la feina és Trainee, 7 participants són Graduates, 38 dels enquestats tenen 
un nivell jeràrquic Intermediate, 12 participants tenen un nivell de Mid-level management i, 6 
participants tenen un nivell de Senior-executive level.  
 
 

4.1.2. Anàlisi del compromís o engagement en funció del gènere 
 
En aquest apartat, s'ha volgut analitzar si existeixen diferències signficatives en el compromís o 
engagement a la feina entre homes i dones.  
A continuació es presenta una taula on trobem les puntuacions mitjanes d’homes i dones als 
ítems de compromís.  
 
Taula 14. Diferència de mitjanes entre gèneres per cada ítem de l’escala de compromís. 

With which gender do you identify? Mean Std. Deviation 

I focus hard on my work. Home 5.54 1.358 

Dona 6.30 1.088 

I concentrate on my work. Home 5.57 1.461 

Dona 6.30 0.952 

I pay a lot of attention to my work. Home 5.54 1.379 

Dona 6.33 0.922 

I share the same work values as my colleagues. Home 4.74 1.738 

Dona 4.67 1.900 

I share the same work goals as my colleagues. Home 4.46 1.804 

Dona 4.87 1.502 

I share the same work attitudes as my colleagues. Home 4.40 1.834 

Dona 4.63 1.608 

I feel positive about my work. Home 5.26 1.521 

Dona 5.80 1.270 

I feel energetic in my work. Home 5.17 1.562 

Dona 5.37 1.299 

I am enthusiastic in my work. Home 5.37 1.573 

Dona 5.73 1.258 

La taula 14 ens permet observar la diferència de mitjanes entre gèneres per cada ítem de l’escala 
de compromís del qüestionari. Dels 9 ítems de compromís, n’hi ha 3 (marcats en negreta) que 
han obtingut una significació inferior a 0.05. Per tant, la diferència de mitjanes entre homes i 
dones en quant al compromís a la feina és significativa.  
La taula 14 doncs, ens permet observar que hi ha una tendència dels homes a tenir un compromís 
inferior al de les dones, especialment pel que fa al compromís intel·lectual. La mitjana de 
puntuacions de les dones en tots els ítems, excepte en l’ítem 23 (comparteixo els mateixos 
laborals que els meus companys) són superiors a les puntuacions obtingudes pels homes. 
També s'observa una tendència dels homes a tenir un compromís inferior al de les dones en 
l’escala de compromís afectiu. 
 
Cal destacar que les puntuacions de l’escala de compromís fluctuen entre els 4 i 6 punts, d’un 
total de 7. En mitjana, el compromís dels enquestats, és considerat bo però és superior per a les 
dones.  
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Aquest estudi s’ha dut a terme a través de la comparació de mitjanes (T-Student) entre els ítems 
de compromís i la variable de gènere.  
S'ha fet servir la prova T-Student perquè s'han comparat mitjanes d'una variable categòrica 
(ítems de compromís) amb una variable binària (gènere). 
Aquests resultats es representen a la taula 15.  
 
 
Taula 15. Comparació de mitjanes entre tots els ítems de l’escala compromís i la variable de gènere. 

 
 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means  

F Sig. t df 

Significance 

One-
Sided 

p 
Two-

Sided p 

I focus hard on my 
work. 

Equal variances 
assumed 

1.878 0.175 -2.453 63 0.008 0.017 

Equal variances 
not assumed 

    -2.495 62.737 0.008 0.015 

I concentrate on my 
work. 

Equal variances 
assumed 

8.298 0.005 -2.337 63 0.011 0.023 

Equal variances 
not assumed 

    -2.412 59.050 0.009 0.019 

I pay a lot of 
attention to my 
work. 

Equal variances 
assumed 

8.606 0.005 -2.668 63 0.005 0.010 

Equal variances 
not assumed 

    -2.749 59.682 0.004 0.008 

 
En la taula 15 es pot observar que s'han trobat diferències significatives a la mitjana entre homes 
i dones i els ítems 20, 21 i 22, que configuren l’escala de compromís intel·lectual (em centro molt 
en la meva feina, em concentro molt en la meva feina i  presto molta atenció a la meva feina).  
La significació obtinguda en els tres ítems és inferior a 0.05.  
En l’ítem 20, els homes han obtingut una mitjana de puntuacions de 5.54 mentre que les dones 
han obtingut una mitjana de puntuacions de 6.30.  
En l’ítem 21, els homes han obtingut una mitjana de puntuacions de 5.57 mentre que les dones 
han obtingut una mitjana de puntuacions de 6.30. 
En l’ítem 22, els homes han obtingut una mitjana de puntuacions de 5.54 mentre que les dones 
han obtingut una mitjana de puntuacions de 6.33. 
 
 

4.2. Objectiu específic 2 
 

En aquest apartat, es mostren els resultats obtinguts en relació amb la segona hipòtesi de 
l’estudi: Els treballadors/es en rols d'oficina tenen una percepció sobre igualtat de gènere més 
positiva que els treballadors/es que treballen en el camp de construcció.  
S'han analitzat quines són les diferències o similituds en la percepció sobre igualtat de gènere 
entre els treballadors d’oficina i els treballadors del camp de construcció. S’ha dut a terme un de 
comparacions de mitjanes (T-Student) entre els ítems d'igualtat i la variable de treballadors 
oficina/treballadors camp de construcció.  
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Taula 16. Diferència de mitjanes entre treballadors d’oficina i treballadors del camp de construcció per cada ítem 
d’igualtat. 

Where do you usually perform your job role? Mean 
Std. 

Deviation 

Having children negatively affects women's careers 
in the construction industry. 

Oficina 5.83 2.384 

Camp de construcció 5.63 2.008 

Having children negatively affects men's careers in 
the construction industry. 

Oficina 3.19 1.564 

Camp de construcció 3.93 1.721 

"Sexism" in construction companies is something 
of the past. 

Oficina 4.81 2.291 

Camp de construcció 5.33 2.523 

Men are favoured over women when 
considered for managerial positions. 

Oficina 6.72 2.079 

Camp de construcció 5.33 1.988 

Preconceptions about female leadership may 
harm women's career opportunities. 

Oficina 5.97 2.443 

Camp de construcció 4.90 1.807 

Gender equality is included in the everyday 
language of your organisation. 

Oficina 6.36 2.696 

Camp de construcció 6.13 2.389 

Professional development initiatives within the 
organisation generally support men and women 
equally. 

Oficina 7.44 1.796 

Camp de construcció 6.53 2.285 

The construction industry is dominated by the male 
gender. 

Oficina 7.64 2.086 

Camp de construcció 7.90 1.954 

Women are more reluctant to work in the 
construction industry since the industry offers fewer 
work-life balance opportunities. 

Oficina 6.61 2.168 

Camp de construcció 5.97 2.220 

Women feel disadvantaged within the 
construction industry for reasons related to 
gender. 

Oficina 6.31 1.983 

Camp de construcció 5.30 1.860 

Women working in the construction industry are 
incentivised equally in comparison to men. 

Oficina 5.58 1.888 

Camp de construcció 6.10 2.264 

Do you think that the Human Resource 
departments in construction companies need to 
implement and put into place more and better 
gender equality policies and procedures? 

Oficina 0.44 0.607 

Camp de construcció 0.80 0.847 

La taula 16 ens permet observar la diferència de mitjanes entre l’àrea de treball a la que s’ubiquen 
els treballadors per cada ítem de d’igualtat.  

Dels 12 ítems d’igualtat, n’hi ha 3 (marcats en negreta) que han obtingut una significació inferior 
a 0.05. Per tant, la diferència de mitjanes en aquests ítems entre els treballadors d’oficina i 
treballadors del camp de construcció i la percepció d’igualtat a la feina és significativa.  
La taula 16 doncs, ens permet observar que hi ha una tendència d’una percepció més positiva 
d’igualtat pels treballadors d’oficina que pels treballadors del camp de construcció.  
 
S'ha fet servir la prova T-Student ja que s'han comparat mitjanes d'una variable categòrica (ítems 
d’igualtat) amb una variable binària (treballadors d’oficina/treballadors del camp de construcció). 
Aquests resultats es representen de la taula 17 a la taula 19.  
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Taula 17. Comparació de mitjanes entre l’ítem 10 i la variable àrea de treball. 

 
 

 
En la taula 17 es pot observar que s'han trobat diferències significatives a la mitjana entre els 
treballadors d’oficina i els treballadors del camp de construcció i l’ítem 10 (els homes són afavorits 
per sobre de les dones quan són considerats per a ocupar càrrecs directius). La significació 
obtinguda és inferior a 0.05. En aquest ítem, els treballadors d’oficina han obtingut una mitjana 
de puntuacions de 6.72 mentre que els treballadors del camp de construcció han obtingut una 
mitjana de puntuacions de 5.33. 
 
 
Taula 18. Comparació de mitjanes entre l’ítem 11 i la variable àrea de treball. 

 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 
  

F Sig. t df 

Significance 

One-
Sided 

p 

Two-
Sided 

p 

Preconceptions about female 
leadership may harm women's 
career opportunities. 

Equal 
variances 
assumed 

2.025 0.160 1.991 64 0.025 0.051 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    2.046 63.175 0.022 0.045 

 
En la taula 18 es pot observar que s'han trobat diferències significatives a la mitjana entre els 
treballadors d’oficina i els treballadors del camp de construcció i l’ítem 11 (les preconcepcions 
sobre el lideratge femení poden perjudicar les oportunitats professionals de les dones). La 
significació obtinguda és inferior a 0.05. En aquest ítem, els treballadors d’oficina han obtingut 
una mitjana de puntuacions de 5.97 mentre que els treballadors del camp de construcció han 
obtingut una mitjana de puntuacions de 4.90. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Levene's Test 
for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means  

F Sig. t df 

Significance 

One-
Sided 

p 

Two-
Sided 

p 

Men are favoured over women 
when considered for 
managerial positions. 

Equal 
variances 
assumed 

0.062 0.804 2.756 64 0.004 0.008 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    2.768 62.750 0.004 0.007 
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Taula 19. Comparació de mitjanes entre l’ítem 16 i la variable àrea de treball. 
 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means  

F Sig. t df 

Significance 

One-
Sided 

p 

Two-
Sided 

p 

Women feel disadvantaged 
within the construction 
industry for reasons 
related to gender. 

Equal 
variances 
assumed 

0.023 0.881 2.110 64 0.019 0.039 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    2.122 63.073 0.019 0.038 

 
En la taula 19 es pot observar que s'han trobat diferències significatives a la mitjana entre els 
treballadors d’oficina i els treballadors del camp de construcció i l’ítem 16 (les dones se senten 
desfavorides dins del sector de la construcció per motius relacionats amb el gènere). La 
significació obtinguda és inferior a 0.05. En aquest ítem, els treballadors d’oficina han obtingut 
una mitjana de puntuacions de 6.31 mentre que els treballadors del camp de construcció han 
obtingut una mitjana de puntuacions de 5.30. 
 
 

4.3. Objectiu específic 3 
 
En aquest apartat, es mostren els resultats obtinguts en relació amb la tercera hipòtesi de l’estudi:  
Els treballadors/es amb una major percepció sobre igualtat de gènere mostren majors índexs de 
satisfacció laboral i/o engagement. 
 
En aquest apartat, s'ha dut a terme un estudi de Pearson entre la puntuació global dels ítems 
d’igualtat i la puntuació global de cada escala de compromís per a de cada participant de la 
mostra.  
L’estudi s’ha dut a terme mitjançant una correlació de Pearson ja que es vol estudiar quina és la 
relació entre dues variables categòriques.  
És important entendre que abans d'haver procedit a correlacionar les dues puntuacions totals 
mostrades a continuació, s'han canviat i invertit les puntuacions dels ítems inversos (ítems 9, 12, 
13, 17) per tal d’assegurar que tots els ítems són directes i valoren la percepció de desiguatat.  
 
L’estudi confirma que s’han trobat diferències significatives entre la percepció d'igualtat de gènere 
dels participants i l’escala de compromís social. Aquests resultats es representen a la taula 20.  
 
 
Taula 20. Correlació de Pearson entre la puntuació global d'igualtat i les escales globals de compromís. 

  
Intellectual 

engagement 
Social 

engagement 
Affective 

engagement 
Global 

engagement 

Perception of 
equality 

Pearson 
Correlation 

0.019 -.269* -0.175 -0.178 

Sig. (2-tailed) 0.881 0.029 0.160 0.152 

N 66 66 66 66 

 
La taula 20 ens permet observar que s’ha trobat una correlació indirecta i significativa r (xy) =  
-0.269 amb una p ≤ 0.05 entre la percepció d’igualtat de gènere dels participants i l’escala global 
de compromís social.  
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5. Discussió  
 

5.1. Objectiu específic 1  
 
Els resultats presentats en l’apartat 4.1 avaluen les diferències en la percepció d’igualtat de 
gènere entre homes i dones. Els resultats obtinguts ens permeten confirmar que hi ha una 
tendència dels homes a presentar una percepció d’igualtat de gènere més positiva que la de les 
dones, en almenys la meitat dels ítems d’igualtat del qüestionari. A més, en mitjana, els homes 
tendeixen a obtenir puntuacions inferiors en els ítems directes i puntuacions superiors en els 
ítems inversos (veure taula 10) pel que fa a la la percepció d’igualtat de gènere a la feina.  
 
En primer lloc, els resultats obtinguts en l’ítem 10 (els homes són afavorits per sobre de les dones 
quan són considerats per a ocupar càrrecs directius), ens permeten entendre que els homes 
(puntuació mitjana de 5.09) consideren, en menor mesura, que són afavorits envers les dones 
quan han d’ocupar càrrecs directius. En canvi, les dones (puntuació de 7.30 punts) consideren, 
en major mesura, que abans s’escollirien homes per ocupar càrrecs de direcció per sobre de 
talent femení. Aquests resultats es podrien relacionar amb el fet que en l’empresa CBGU JV, la 
majoria de les posicions directives o de rols de nivell executiu són ocupades per homes. De fet, 
5 dels 6 enquestats que han assenyalat que ocupen una posició sènior o de nivell executiu, són 
homes. Els homes tenen una percepció de major igualtat perquè ells ja ocupen les posicions 
directives i no han de lluitar per accedir-hi en la mateixa mesura que les dones.  
 
Pel que fa l’ítem 11 (les preconcepcions sobre el lideratge femení poden perjudicar les 
oportunitats professionals de les dones), els homes han obtingut una puntuació mitjana de 4.89 
envers una puntuació de 6.13 punts per part de les dones. Aquest resultat ens permet entendre 
que, trobant-se les puntuacions dels homes per sota dels 5 punts (punt mig de l’escala Likert), 
els homes consideren, en menor mesura, que les preconcepcions sobre el lideratge femení 
puguin perjudicar a les dones, mentre que aquestes, consideren, en major mesura, que tenir 
preconcepcions, prejudicis o estigmes sobre el lideratge femení pot afectar les oportunitats que 
s’els ofereixen en el mercat laboral. McIntyre (1994) explica que hi ha una generalització i una 
visió tradicionalitsa de que els homes i les dones graviten cap a diferents tipus de treballs basats 
en les diferències innates en els sexes. Aquests tipus d’assumpcions són les que podrien explicar 
aquests resultats i, conseqüentment, portar als homes a pensar que el lideratge femení és inferior 
o menys efectiu que el lideratge masculí. 
 
Seguint amb l’ítem 14 (el sector de la construcció està dominat pel gènere masculí), els homes 
han obtingut una puntuació mitjana de 7.20 envers una puntuació de 8.40 punts per part de les 
dones. Aquest resultat ens permet entendre que, tot i que ambdues puntuacions sigui elevades, 
els homes consideren, en menor mesura, que la indústria de la construcció estigui dominada per 
homes, mentre que les dones consideren, en major mesura, que la major part de la força de 
treball en aquesta indústria és masculina. Els resultats en aquest ítem coincideixen amb la 
informació proporcionada en el marc teòric que explica que segons l’Australian Industry and Skills 
Committe (2020), només un 12.7% de treballadors del sector entre 20 i 74 anys eren dones, 
indicant un alt grau de segregació horitzontal. Els treballadors d'aquesa indústria són conscients 
d'aquesta segregació, que com comenta Blau et al. (2013), avança en altres ocupacions però 
està una mica estancada en les blue-collar occupations.  
 
En relació a l’ítem 15 (les dones són més reticents a treballar a la indústria de la construcció, ja 
que la indústria ofereix menys oportunitats de conciliació de la vida laboral i familiar), els resultats 
ens permeten entendre que, els homes (puntuació mitjana de 5.51 punts), en menor mesura, 
consideren que un dels motius per els quals no hi ha tantes dones a la indústria de la construcció 
és perquè es tracta d’un sector en el que no s’ofereixen oportunitats de conciliar vida laboral i 
familiar. En canvi, 7 de cada 10 vegades, les dones (puntuació mitjana de 7.20 punts) consideren, 
que un dels motius pels quals no hi ha tantes dones treballant en aquesta indústria és perquè el 
sector no ofereix masses oportunitats de conciliar vida laboral i familiar, especialment per 
aquelles dones que tornen a la feina després d'un embaràs. Les respostes en aquest ítem es 
podrien relacionar amb el que comenta Broderick (2013), que manifesta que hi ha una manca de 
models familiars, estereotips i prejudicis contra les dones i col·lectius minoritaris, descoratjament 
de les cultures del lloc de treball i problemes estructurals de les organitzacions d’aquests sectors. 
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Pel que fa l’ítem 16 (les dones se senten desfavorides dins del sector de la construcció per motius 
relacionats amb el gènere), els homes han obtingut una puntuació mitjana de 5.11 envers una 
puntuació de 6.67 punts per part de les dones. Aquest resultat ens permet entendre que, els 
homes consideren, en menor mesura, que les dones se senten desfavorides en aquest sector 
per motius de gènere, mentre que les dones, consideren en major mesura que 6 de cada 10 
vegades es poden sentir desfavorides dins del sector per motius relacionats amb el gènere (ja 
sigui discriminació, sostre de vidre, desigualtats, assetjament, abús, entre d’altres). Aquests 
resultats es podrien relacionar amb el que explica ONU Mujeres (2015). Expressen que tot i que 
els entorns laborals a nivell global (però sobretot en indústries masculinitzades), estiguin 
treballant en assolir avenços significatius per a les dones, encara hi ha lleis discriminatòries, les 
normes socials continuen generalitzades i les dones continuen estan infra-representades a tots 
els nivells de lideratge. Tot i que aquestes desigualtats ens afectin a tots, són viscudes en primera 
persones per les dones i les seves iguals, que són més reticents a començar en feines on els 
entorns laborals no són segurs per a elles. Aquestes desigualtats no afecten directament als 
homes i per aquest motiu, la seva percepció és més positiva. 
 
Per últim, en l’ítem 17 (les dones que treballen en el sector de la construcció són remunerades 
de forma equitativa en relació amb els homes), els homes han obtingut una puntuació mitjana de 
6.71 envers una puntuació de 4.80 punts per part de les dones. Al tractar-se d’un ítem indirecte, 
els homes han obtingut puntuacions més elevades que les dones. Aquest resultat ens permet 
entendre que els homes consideren, en major mesura, que ambdós gèneres són remunerats de 
forma equitativa. En canvi, les dones, havent obtingut una puntuació per sota el punt mig de 
l’escala de Likert, podem assumir que consideren que homes i dones no són incentivats de la 
mateixa manera i que per tant, les dones són infra-remunerades per fer la mateixa feina. Aquests 

resultats es confirmen amb el que exposa l’Australian Bureau of Statistics (2021) en quant a les 

diferències salarials en aquest sector. Les puntuacions dels homes són superiors perquè el 
sostre de vidre no els afecta directament. 
 
 Gràfic 2. Comparació de les puntuacions mitjanes dels ítems significatius d'igualtat entre gèneres. 

 
En el gràfic 2, podem observar la diferència en les mitjanes dels ítems comentats anteriorment. 
Tal i com s'ha esmentat, els homes tendeixen a puntuar inferior en els ítems de l’escala de 
percepció d’igualtat de gènere, ajudant-nos a concloure que els homes enquestats tenen una 
percepció d'igualtat de gènere més positiva que les dones i per tant, una menor percepció de 
desigualtat. 
Aquest fet es podria relacionar amb el que comenten Struthers i Strachan (2019), que expliquen 
que la composició de les plantilles de treballadors a la indústria de la construcció a Austràlia es 
decanta cap a una dominància masculina, força inflexible i resistent al canvi. Els resultats es 
poden relacionar amb el fet que els homes són el gènere afavorit en aquesta indústria, d’acord 

amb les dades presentades per l’Australian Bureau of Statistics (2021) en quant a les diferències 

entres gèneres pel que fa en l’ocupació, el treball a temps parcial, la remuneració, el sostre de 

5.09 4.89

7.2

5.51
5.11

6.71
7.3

6.13

8.4

7.2
6.67

4.8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ítem 10 Ítem 11 Ítem 14 Ítem 15 Ítem 16 Ítem 17

Homes Dones



 

Anàlisi de la percepció de diversitat i inclusió dels treballadors de l'empresa CBGU JV 

32 

 

MU en Direcció i Gestió de Recursos Humans 
 

 

vidre, entre d'altres. Són aquests els motius que porten els homes a no percebre les desigualtats 
de la mateixa manera que les dones que treballen en aquest sector. 
Tanmateix, tal i com comenta Tablado (2021), la igualtat política, econòmica i social de les dones 
ens perjudica i beneficia a tots i segons Equipo HR Connect (ss.dd), la diversitat i la inclusió 
laborals són l’oportunitat de les organitzacions de desenvolupar amb èxit el seu negoci en un 
mercat global.  
 
Pel que fa als resultats de l’apartat 4.1.1 sobre la percepció d’igualtat de gènere en funció de les 
dades demogràfiques, podem confirmar que per l’empresa avaluada, no s’han trobat diferències 
significatives. Per tant, els resultats obtinguts no ens permeten afirmar que existeixi una 
correlació directa entre l’edat dels participants, el seu nivell educatiu o el seu nivell jeràrquic amb 
la percepció d’igualtat de gènere que puguin mostrar en les seves respostes.  
Tanmateix, els resultats obtinguts mitjançant l’anàlisi de la variància entre els ítems d’igualtat i el 
nivell jeràrquic dels participants de l’enquesta, ens permeten entendre que existeixen algunes 
lleugeres diferències entre dos dels grups per dos dels ítems de l’escala d’igualtat.  
S’han obtingut diferències significatives entre grups per l’ítem 9 (el “sexisme” a les empreses 
constructores és una cosa del passat) i l’ítem 12 (la igualtat de gènere s’inclou en el llenguatge 
quotidià de la vostra organització).  
La mitjana de puntuacions del grup 4 (Senior-executive level) en l’ítem 9 ha estat 2.640 vegades 
més elevada que la del grup 2 (Intermediate). Per tant, aquests resultats ens permeten entendre 
que els membres inclosos en el grup 4 consideren, en major mesura i en comparació amb el grup 
2, que el “sexisme” a les empreses constructores és una cosa del passat.  
La mitjana de puntuacions del grup 4 (Senior-executive level) en l’ítem 12 ha estat 3.51 vegades 
més elevada que la del grup 2 (Intermediate). Per tant, aquests resultats ens permeten entendre 
que els membres inclosos en el grup 4 consideren, en major mesura i en comparació amb el grup 
2, que la igualtat de gènere s’inclou en el llenguatge quotidià de la seva organització. 
Aquests resultats es podrien relacionar amb el fet que no tots tenim la mateixa percepció sobre 
igualtat de gènere al lloc de treball i que els treballadors en nivells executius o sèniors tenen una 
percepció més positiva sobre igualtat. Aquesta diferència significativa en la percepció es podria 
donar per dos motius: en primer lloc i tal i com hem comentat anteriorment, la majoria de les 
posicions directives o de rols de nivell executiu, són ocupades per homes i aquests, tenen una 
percepció més positiva sobre igualtat o, en segon lloc, ja que és des de les seves posicions on 
es construeixen les polítiques i pràctiques sobre diversitat i inclusió i creuen que un bon disseny 
ja és suficient. Tanmateix i com comenta Aldridge (2021), les organitzacions poden tenir 
estratègies de diversitat de gènere, però com aquestes es portin en acció serà el que determinarà 
la seva eficàcia.  

 
Pel que fa als resultats de l’apartat 4.1.2 sobre el compromís laboral o engagement en funció del 
gènere, podem confirmar que s’han trobat diferències significatives entre el gènere i els ítems 
que configuren l’escala de compromís intel·lectual.  
Per tant, els resultats obtinguts ens permeten confirmar que hi ha una tendència de les dones a 
presentar un major compromís intel·lectual, en comparació amb els homes.  
Les primeres han presentant puntuacions mitjanes més elevades que els homes en els tres ítems 
de l’escala.  
Aquests resultats ens permeten confirmar que les dones presenten un major compromís o 
engagement intel·lectual que els homes i que per tant, tal i com Soane et al. (2012) explica en el 
desenvolupament de la seva escala, puntuacions altes en aquesta escala volen dir que les dones 
s’absorbeixen intel·lectualment en la seva feina o pensen molt en la feina que estan fent. 
 
Tot i que no s’hagin trobat diferències significatives en quant al compromís social i afectiu (ítems 
24-28) entre homes i dones, les puntuacions mitjanes de les dones en tots els ítems menys en 
un, són superiors a les puntuacions obtingudes pels homes.  
 
Tal i com es pot observar al gràfic 3 a continuació, podríem considerar que les dones presenten 
un major compromís o engagement intel·lectual, social i afectiu que els homes. Això significa 
que, en general, les dones se senten més connectades socialment amb el seu entorn de treball, 
comparteixen més els valors dels seus companys/es i experimenten sentiments més positius i 
energitzants sobre la feina en comparació amb els homes. 
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Gràfic 3. Comparació de les escales de compromís entre gèneres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podem confirmar que, tal i com es pot observar al gràfic 3, les puntuacions de totes les escales 
de compromís fluctuen entre els 4.40 i 6.33 punts, d’un màxim de 7 punts.  
En mitjana doncs, podem confirmar que el compromís dels enquestats, és considerat mitjà per 
ambdós gèneres, però lleugerament superior en les dones.  
 
 

5.2. Objectiu específic 2 
 

Els resultats presentats en l’apartat 4.2 avaluen les diferències en la percepció sobre igualtat de 
gènere entre els treballadors d’oficina i els treballadors del camp de construcció. 
Aquests resultats ens permeten confirmar que s’han trobat diferències significatives entre alguns 
ítems d’igualtat del qüestionari i el lloc on desenvolupen la feina els empleats (oficina o camp de 
construcció). 
 
En primer lloc, els resultats obtinguts en l’ítem 10 (els homes són afavorits per sobre de les dones 
quan són considerats per a ocupar càrrecs directius), ens permeten entendre que els treballadors 
d’oficina (puntuació mitjana de 6.72) consideren, en major mesura, que els homes són afavorits 
envers les dones quan han d’ocupar càrrecs directius. En canvi, els treballadors del camp de 
construcció (puntuació de 5.33 punts) consideren, en menor mesura, que abans s’escollirien 
homes per ocupar càrrecs de direcció per sobre de les dones. 
 
Pel que fa l’ítem 11 (les preconcepcions sobre el lideratge femení poden perjudicar les 
oportunitats professionals de les dones), els treballadors d’oficina han obtingut una puntuació 
mitjana de 5.97 envers una puntuació de 4.90 punts per part dels treballadors del camp de 
construcció. Aquest resultat ens permet entendre que els treballadors d’oficina consideren, en 
major mesura, que les preconcepcions sobre el lideratge femení poden perjudicar a les dones, 
mentre que els treballadors del camp de construcció, consideren, en menor mesura, que tenir 
preconcepcions, prejudicis o estigmes sobre el lideratge femení pot afectar les oportunitats que 
s’ofereixen a les dones en el mercat laboral.  
 
Pel que fa l’ítem 16 (les dones se senten desfavorides dins del sector de la construcció per motius 
relacionats amb el gènere), els treballadors d’oficina han obtingut una puntuació mitjana de 6.31 
envers una puntuació de 5.30 punts per part dels treballadors del camp de construcció. Aquest 
resultat ens permet entendre que, els treballadors d’oficina consideren, en major mesura, que les 
dones se senten desfavorides en el sector per motius de gènere, mentre que els treballadors del 
camp de construcció consideren, en menor mesura, que les dones es puguin sentir desfavorides 
dins del sector per motius relacionats amb el gènere (ja sigui discriminació, sostre de vidre, 
desigualtats, assetjament, abús, entre d’altres).    
 

Ítem 20 Ítem 21 Ítem 22 Ítem 23 Ítem 24 Ítem 25 Ítem 26 Ítem 27 Ítem 28

Homes 5.54 5.57 5.54 4.74 4.46 4.4 5.26 5.17 5.37

Dones 6.3 6.3 6.33 4.67 4.87 4.63 5.8 5.37 5.73
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Aquests resultats presentats anteriorment, es podrien explicar per les dades de l’Australian 
Industry and Skills Committe (2020), que exposen que només un 12.7% de treballadors, entre 20 
i 74 anys, del sector de la construcció a Austràlia eren dones. En comparar les dades amb el 
mercat laboral australià, podem confirmar que les dones, en un 52.9% de les vegades, ocupen 
posicions relacionades amb l'administració i els serveis de suport. Això és exactament el que 
succeeix també a la indústria de la construcció, un sector masculinitzat i inflexible (French i 
Strachan, 2013).  
És a dir, la majoria de rols ocupats per dones en aquesta indústria, consisteixen en feines 
administratives que desenvolupen en oficines. 
 
És per tant comprensible veure que la percepció d'igualtat de gènere entre treballadors d'oficina 
i camp de construcció és més positiva per als primers. Això s'explicaria ja que els treballadors 
d'oficina comparteixen espai i equips amb més dones que els treballadors del camp de 
construcció. 
 
 
Gràfic 4. Comparació de les puntuacions mitjanes dels ítems significatius d'igualtat entre els treballadors d’oficina i els 

treballadors del camp de construcció. 

 
 
Podem confirmar que, tal i com es pot observar al gràfic 4, les puntuacions mitjanes sobre igualtat 
entre els treballadors d’oficina i treballadors del camp de construcció mostren que hi ha una 
tendència que sembla explicar que els treballadors d’oficina presenten una percepció sobre 
igualtat de gènere més positiva que els treballadors del camp de construcció. Els treballadors 
d’oficina han obtingut puntuacions més elevades en 8 dels 11 ítems representats al gràfic 4 i en 
aquelles en els que han obtingut puntuacions inferiors, les diferències són molt reduïdes.  
 
Addicionalment als resultats analitzats anterioment, s’ha dut a terme un anàlisi qualitatiu sobre la 
percepció d’igualtat de gènere dels participants. En el qüestionari, se’ls ha donat la opció de 
respondre a una pregunta oberta (ítem 19), en la que se’ls demanava que expliquessin la seva 
visió sobre la igualtat de gènere a la indústria de la construcció, basada en les seves pròpies 
experiències i percepcions.  
La majoria de respostes segueixen una mateixa línia. Els participants consideren que tot i que la 
indústria de la construcció a Austràlia ha aconseguit fer alguns avenços importants en els darrers 
anys, encara hi ha molta feina per fer, sobretot en matèria de flexibilitat en la indústria, suport per 
a les dones mares i per a la comunitat LGTBIQ+. Alguns participants comenten que en la indústria 
hi ha una mancança de polítiques neutrals de gènere i poca focalització per a la comunitat 
LGTBIQ+. 
Algunes respostes expliquen que encara que existeixin polítiques organitzacionals per a establir 
uns estàndards en matèria d’igualtat de gènere, consideren que aquestes polítiques no són 
suficientment reforçades ni les actituds dels treballadors canvien suficientment ràpid.  
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Es comenta que el canvi més genuí per canviar aquestes polítiques ha de venir dels equips 
directius amb el suport i l’acompanyament dels equips de Recursos Humans, a través de 
l’eliminació de biaixos inconscients i de la promoció del talent femení.  
Alguns participants comparteixen la opinió que aquesta desigualtat de gènere es veu reflectida 
en la mateixa organització, sent tots els líders de les altes esferes i equips directius, homes.  
Algunes opinions consideren que les dones necessiten superar els homes en un 15% en quant 
al seu acompliment, per ser reconegudes com a igual de competents.  
Altres participants coincideixen que hi ha una percepció que les dones tendeixen a tenir feines 
que requereixen principalment “soft skills”, consistint en tasques administratives i de rols de 
suport, mentre que hi ha una generalització que els homes són millors a les feines que involucren 
“hard skills”, sent aquestes assumpcions errònies i desfavoridores per les dones.  
Aquest últim punt es podria relacionar amb el que comenta McIntyre (1994), que explica que hi 
ha una generalització i visió tradicionalitsa de que els homes i les dones graviten cap a diferents 
tipus de treballs basats en les diferències innates en els sexes. Aquest argument però, és poc 
innovador i inflexible i s'hauria de començar a entendre que l'acompliment de les dones no es 
deu a les seves diferències innates regides pel seu sexe, sinó a les oportunitats que les societats 
preparen per a elles, la flexibilitat que ofereixen i la cultura i clima empresarials que construeixen 
per integrar la inclusivitat (Bagilhole, 2002). 
 
 

5.3. Objectiu específic 3 
 
Els resultats presentats en l’apartat 4.3 avaluen la relació entre la percepció d'igualtat de gènere 
i el compromís o engagement organitzacional.  
Aquests resultats ens permeten confirmar que hi ha una correlació indirecta i significativa entre 
la percepció global d’igualtat de gènere dels participants i les escales globals de compromís, 
segons els resultats obtinguts per part de la plantilla.  
Els resultats mostren que només s’han trobat diferències significatives entre la percepció global 
d’igualtat de gènere dels participants i l’escala de compromís social.  
Aquests resultats ens permeten confirmar que existeix una correlació negativa entre la percepció 
d’igualtat de gènere i l’escala de compromís social. És a dir, com més altes són les puntuacions 
en els ítems de l’escala d’igualtat (que avaluen desigualtat), més i major són les desigualtats 
percebudes en la organització.  
 
Pel que fa a la correlació mostrada a la taula 20 entre la mitjana de puntuacions dels ítems 
d’igualtat amb la mitjana de puntuacions de l’escala de compromís social, el resultat ens permet 
entendre que com major és la desigualtat de gènere percebuda per la plantilla, menor és el 
compromís o engagement social dels enquestats. És a dir, com major és la percepció global de 
desigulatat de gènere de la plantilla, menor és el compromís social que aquesta mostra. Per tant, 
menor és el grau en que les persones se senten connectades socialment en el seu entorn de 
treball i comparteixen els valors dels seus companys.  
Aquests resultats presentats anteriorment, es poden explicar pel que comenta l’Australian 
Government (ss.dd) sobre com un lloc de treball divers crea entorns més inclusius i de suport, 
promou millors pràctiques de treball en equip, augmenta la productivitat, fomenta la creativitat i 
la innovació i millora la satisfacció i el rendiment dels treballadors. Barton et al., (2021) explica 
que treballar en una empresa que construeix i fomenta plantilles de treballadors diverses i 
inclusives que respectin a les persones per igual, independentment del seu gènere, raça o religió 
(entre d'altres), tindrà treballadors més satisfets i millors resultats organitzacionals.  
A més, tal i com explica Lentini (2018), com majors siguin les desigualtats de gènere percebudes 
per a la plantilla en en lloc de treball, més desvinculació o rebuig cap a l'organització i cap als 
companys, sentiran els seus empleats. Menor serà el grau en que les persones se sentin 
connectades socialment amb el seu entorn de treball i menys valors es compartiran entre les 
persones de l’empresa.  
 
Tot i que no s’hagin trobat diferències significatives entre la percepció global d’igualtat de gènere 
dels participants i la resta d’escales de compromís (global, intel·lectual i afectiu), cal destacar 
que les correlacions de Pearson obtingudes en totes les escales de compromís (excepte per 
l’intel·lectual) són relacions negatives i inverses. Això ens permet entendre que aquestes 
variables es mouen en direccions oposades i que, potencialment, com més percepció de 
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desigualtat hi hagi en la plantilla, menor compromís o engagement hi hi haurà en els diferents 
constructes.  
 
 

6. Conclusions 
 

És indiscutible que molts estudis han tractat els efectes que tenen els factors impulsadors de la 
diversitat sobre les organitzacions i sobre les pràctiques de Recursos Humans. Estudis recents, 
tant a nivell global com a nivell nacional a Austràlia, han volgut investigar sobre el paper de les 
dones en indústries dominades per homes, sobre com atreure talent femení en aquests tipus 
d’oficis, els motius pels quals hi poques dones al sector de la construcció i sobre quins són els 
beneficis que la diversitat i la inclusió tenen en les organitzacions i en les persones.  
Aquest estudi, s'ha volgut centrar en entendre quina és la percepció sobre la igualtat de gènere 
dels treballadors d'una empresa del sector de la construcció a Austràlia, indústria majoritàriament 
dominada per homes, i s’han volgut relacionar aquestes percepcions d’igualtat amb el compromís 
o l’engagement que els treballadors tenen amb la seva feina.  
 
Com a conclusions finals del treball podem confirmar que: 

- Tot i que el mercat laboral australià i la indústria de la construcció del país hagin assolit 
avenços significatius en els darrers anys, com poden ser l'accés de més dones a la 
indústria, la seva promoció, la creació i implementació de politiques empresarials 
basades en gènere, entre d'altres; les dones i els col·lectius minoritaris segueixen estant 
infrarepresentats en aquest sector. 
Aquestes dades no només les veiem representades a la plantilla de treballadors de 
l'empresa estudiada, configurada per un 30.30% de dones i un 69.7% d’homes, sinó que 
aquests percentatges també es reflecteixen en les dades del que succeeix a altres 
empreses del sector de la construcció, on la major part de la plantilla està formada per 
una força de treball masculina. 

 
- Els resultats de l’estudi ens permeten confirmar la primera hipòtesi d’estudi, que 

coincideix amb el primer objectiu específic. Les dades mostrades anteriorment ens 
permeten entendre que la percepció sobre igualtat de gènere és inferior en dones i 
superior en els homes enquestats. Això significa que la percepció sobre igualtat de 
gènere és més positiva en els homes, i que per tant, hi ha una tendència que aquests 
creguin que les condicions laborals entre gèneres són equitatives per a tots dos i que per 
tant, hi ha menys desigualtats. Encara que algunes de les respostes en els ítems 
d’igualtat ens permetin entendre que la igualtat de gènere és un tema que també 
preocupa als homes, la tendència és que les dones tenen una percepció més elevada 
de les desigualtats que pateixen degut al gènere. Podem confirmar aquesta hipòtesi ja 
que els resultats ens permeten observar que hi ha una tendència dels homes a tenir una 
percepció d’igualtat de gènere més positiva que la de les dones, tant en dels ítems 
directes com en els inversos (aquells que parlen d’igualtat o de desigualtat de gènere). 

 
- Els resultats de l’estudi ens permeten confirmar la segona hipòtesi d’estudi, que 

coincideix amb el segon objectiu específic. Les dades mostrades anteriorment ens 
permeten entendre que la percepció sobre igualtat de gènere és inferior en els 
treballadors del camp de construcció i superior en els treballadors d’oficina. Això significa 
que la percepció sobre igualtat de gènere és més positiva en els treballadors d’oficina i 
que per tant, hi ha una tendència que aquests creguin que les condicions laborals entre 
gèneres són, en major mesura, equitatives per a tots dos. Podem confirmar aquesta 
hipòtesi ja que els resultats ens permeten observar que hi ha una tendència dels 
treballadors d’oficina a tenir una percepció d’igualtat de gènere més positiva que els 
treballadors del camp de construcció. Això es podria justificar amb el fet que la majoria 
de rols ocupats per dones en aquesta indústria, consisteixen en feines administratives 
que aquestes desenvolupen en oficines. Els treballadors en rols d'oficina doncs, estaran 
exposats a una major diversitat de rols, persones, perfils i per tant, la seva percepció 
sobre igualtat serà més elevada.  

 
- Per últim, en quant a la tercera hipòtesi d’estudi, que coincideix amb el tercer objectiu 

específic, els resultats ens permeten entendre que hi ha una correlació indirecta i 
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significativa entre la percepció global d’igualtat de gènere dels participants i l’escala de 
compromís social. Per tant, aquesta relació negativa entre les variables ens confirma que 
com major és la percepció de desigualtat, menor és la connexió que la plantilla sent amb 
els seus iguals i amb els seus valors. A mode de conclusió, podríem confirmar la tercera 
hipòtesi de manera parcial, ja que no s'han trobat diferències significatives entre la 
percepció d'igualtat i la resta de les escales de compromís: intel·lectual, afectiu i global.  

 
- Després d'analitzar la percepció sobre la igualtat de gènere a l’entorn laboral entre 

homes, dones, treballadors d'oficina i de camp de construcció, i també en funció 
d'algunes dades demogràfiques, i la relació que una percepció d'igualtat de gènere 
positiva té amb un millor compromís organitzacional, hem arribat a la conclusió que 
l'empresa estudiada necessita reassessorar les seves pràctiques organitzacionals, la 
seva cultura i clima empresarials o les canviar les actituds/pensaments que determinen 
les decisions que els membres dels equips directius prenen a diari. Amb el disseny d’una 
proposta d’intervenció centrada i dissenyada especialment per a l'empresa, es poden 
fomentar millors polítiques de diversitat i inclusió que siguin més específiques per a les 
necessitats de l'empresa, modificar els hàbits que no indueixen a una igualtat de gènere 
i arribar al punt en el que les condicions laborals entre ambdós gèneres sigui justa, 
equitativa i saludable. 

 
 

7. Proposta d’intervenció 
 

Com s’ha comentat anteriorment, i d’acord amb els resultats obtinguts en l’estudi sobre la 
percepció d’igualtat de gènere a l’entorn laboral, hem procedit a elaborar una proposta 
d’intervenció per a l’empresa CBGU JV que consisteix en la proposta de dues accions. La 
temporalització d'ambdues es pot trobar a l’Annex III. 
 

OBJECTIU 

L’objectiu principal d’aquesta proposta d’intervenció és que l’empresa 
reassessori les seves pràctiques organitzacionals en quant a les polítiques 
de diversitat i inclusió i s’optimitzin els processos de selecció i de promoció 
del talent femení. Amb aquesta proposta d’intervenció es vol fomentar una 
cultura i una clima empresarials més inclusius i equitatius per a tots els 
treballadors, independentment del gènere. La implementació de polítiques 
organitzacionals neutrals que fomentin la igualtat de gènere i la seva posada 
en marxa, fomentaran unes condicions laborals més equitatives i 
conseqüentment, la millora de la percepció d'igualtat de gènere dels 
treballadors de l'empresa CBGU JV. 
Aquesta proposta d’estratègies gira al voltant de les següents àrees o pilars 
principals: l'atracció del talent, la selecció, la retenció del talent i el 
desenvolupament del talent femení, sobre les quals s’han dissenyat les dues 
accions a portar a terme.  
Es pretén que aquesta proposta ajudi a l’empresa a abordar els estereotips 
i les suposicions sobre el tipus de feina que les dones poden fer, les habilitats 
que tenen, el seu  rendiment i el compromís amb les seves carreres, per 
evitar que aquestes siguin, conscient o inconscientment, excloses del 
reclutament i que no es potenciï el seu desenvolupament.  

ÀMBIT 

L'àmbit al qual va dirigida la proposta d'intervenció presentada es tracta de 
l’empresa CBGU JV, una organització del sector de la construcció a 
Austràlia. Es tracta d’un àmbit i d’una indústria dominada per la força de 
treball masculina, en la que es donen molt poques oportunitats al talent 
femení i en la que hi ha una mentalitat molt tradicional i reticent al canvi. 
Aquesta proposta no només va dirigida cap a la millora de les polítiques 
organitzacionals que permetin atreure talent extern, sinó que també se 
centra en fomentar que els equips directius i els líders sèniors estiguin 
compromesos amb el desenvolupament del talent femení. És important que 
el canvi organitzacional vingui de les altes esferes, ja que són els líders els 
que s’encarreguen de transmetre els valors empresarials i amb els que la 
força de treball s’identifica. 
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INDICADORS 

Els indicadors que s’utilitzaran per avaular si la proposta d’intervenció ha 
sigut beneficiosa per a l’empresa són:  

Per a l’acció 1:  

- Nombre d’estudiants interessats en les pràctiques curriculars i 
extracurriculars que ofereix l’empresa, i quantes d’aquestes són 
dones.  

- Feedback rebut per part dels centres educatius. 
- Nombre d’escoles i centres educatius que volen seguir col·laborant 

en els propers cursos acadèmics.  

Per a l’acció 2: 

- Nombre d'aplicacions rebudes per part de dones als portals de 
reclutament pel que fa a rols no tradicionals.  

- Nombre de noves incorporades per part de dones en rols no 
tradicionals.  

- Nombre de promocions de talent femení.que s’han fet a l’empresa. 
- Nombre de candidatures enviades als equips directius per a cada rol 

no tradicional.  
- Feedback rebut per part dels participants en la formació sobre 

unconscious bias.   

TERMINI 

El termini de proposta d’intervenció, incloent les fases d’iniciativa, 
investigació, identificació, implementació, seguiment i avaluació i innovació, 
està pensat que tingui una durada d’un any i mig (al voltant de 16 mesos), 
integrant-ne les dues accions proposades.  

FACILITATS 

Una de les facilitats per portar a terme la proposta d’intervenció és que sent 
treballadora del departament de Recursos Humans de l’empresa, tinc més 
facilitat per accedir a les polítiques de diversitat i inclusió actuals i tenir una 
visió més clara sobre quines són les accions que es poden dur a terme amb 
més fluïdesa, fins i tot a l'hora d'avaluar les accions i fer-ne un seguiment.  

Una altra de les faciltats consisteix en el fet que, conèixer l'organització i els 
seus integrants, em permet tenir una relació més directa i personal amb les 
persones que participen en la proposta, incloent els líders directius i tant els 
treballadors d'oficina com els del camp de construcció. Com més proximitat 
i confiança existeixi entre el departament de recursos humans i la resta de 
l'organització, més fàcil serà que les persones puguin creure en un canvi de 
paradima i estiguin més involucrats en la proposta.  

DIFICULTATS 

Una de les dificultats amb les que ens podem trobar és que es poden generar 
conflictes i tensions si hi ha un xoc cultural entre la cultura organitzacional 
tradicional del sector (o dels líders més reticents al canvi) i el fet que es 
proposi fer un canvi de paradigma per incloure un talent més divers i inclusiu 
a la indústria.  

Una altra de les dificultats amb la que ens podem trobar és que es tracta d'un 
projecte amb una data de finalització i el ritme de treball és molt ràpid. Això 
podria reduir el temps que tindríem per implementar la proposta de millora, 
fent que el nostre calendari fos poc s'hagi de seguir al peu de la lletra.  

Una tercera dificultat amb la que ens podem trobar és la situació Covid, que 
en ocasions pot impedir les reunions cara a cara, degut a les restriccions o 
als contagis descontrolats, que poden afectar a la organització d'aquesta 
proposta de millora.  
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ACCIÓ 1 
Crear estratègies per atraure més dones a considerar 
oportunitats laborals dins de la indústria. 

OBJECTIU AL QUE 
FA REFERÈNCIA 

L'objectiu al que fa referència és en la millora de les pràctiques 
organitzacionals relacionades amb l'atracció del talent i la 
conscienciació que els treballs són per a tots, independentment del 
gènere. Es volen crear percepcions positives de la indústria i de 
l’empresa, per fer-la més atractiva per al talent femení i per a 
promoure els beneficis i les oportunitats professionals que existeixen 
en aquest sector, per a aquells perfils més joves que inicien la seva 
carrera professional en breus o en uns anys vista (a mode educatiu). 

DESCRIPCIÓ 

Des del 2006, hi ha una escassetat de talent a Austràlia, cosa que 
comporta una dificultat per a trobar bons candidats, sobretot 
professionals d’oficis especialitzats i enginyers. Austràlia ocupa el 
quart lloc mundial en escassetat de talent. Aquest patró també es 
repeteix a l'empresa CBGU JV. Per tant, si promovem que l'empresa 
atregui dones, no només ajudarem a abordar l'escassetat de 
competències, sinó que també, contribuirem a treure més profit dels 
beneficis econòmics que la diversitat de gènere comporta i podrem 
convertir-nos en un ocupador competitiu i prestigiós.  

L’acció que s’ha dissenyat per a complir amb l’objectiu és el 
d’implementar activitats de participació amb centres educatius per a  
atraure un talent més divers mitjançant l'educació en matèria de 
gènere. Per fer-ho, es vol:  

- Col·laborar amb les escoles de primària i secundària per a 
conscienciar sobre les oportunitats de les nenes, mitjançant 
la creació de suports didàctics i presentacions amb 
professionals del sector. 

- Col·laborar amb TAFE (formacions professionals), col·legis i 
universitats per oferir orientació professional, beques i 
pràctiques curriculars i extracurriculars per a dones. 

- Col·laborar amb comunitats locals i clubs per a comercialitzar 
les oportunitats i itineraris professionals no tradicionals 
disponibles per a les dones, mitjançant la promoció. 

PASSOS A SEGUIR 

En primer lloc, s’ha d’organiztar una reunió del departament de 
Recursos Humans amb l’equip directiu per a presentar la proposta i 
guanyar l’aprovació del mateix. 

Seguidament, s’ha de quadrar una reunió del departament de 
Recursos Humans amb els departaments de Màrqueting i 
Comunicació i Formació i Desenvolupament per a començar a establir 
les bases de l'estratègia, posada en comú, definició d'objectius i el 
repartiment de tasques que corresponen a cada departament. S’han 
de discutir i escollir els centres educatius i establir associacions entre 
els representants d’ambdues parts. 

Un cop escollits els centres educatius d’ensenyament superior i 
universitari (uns 2 centres educatius d'educació primària, uns 4 
centres d'educació secundària i uns 3 centres universitaris), s’ha de 
passar a la fase de preparació. En aquesta fase, s’han de preparar els 
materials didàctics per a les presentacions a escoles, centres 
educatius de nivell secundari i universitats i, preparar els materials 
informatius o de promoció per comercialitzar les oportunitats laborals 
de l’empresa en llocs d’oci, amb l’objectiu de guanyar la proximitat i la 
confiança dels candidats. Pel que fa als centres universitaris, cal que 
les presentacions es facin en facultats d’enginyeries, d'on 
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majoritàriament surten els estudiants que volen construir carreres 
professionals en el món de la construcció. 

Per a les presentacions a les escoles, cal que se seleccionin entre 6-
8 treballadors/es per ser els ambaixadors d’algunes sessions 
d’orientació per explicar les seves experiències o resoldre dubtes, i 
presentadors en els centres educatius. Cal que hi hagi una mateixa 
representació de talent femení i masculí.  

Un cop acabada la fase de preparació, cal posar en marxa la proposta 
i portar a terme les presentacions i les orientacions laborals en els 
centres educatius i els centres universitaris. S’han de coordinar les 
activitats plantejades entre els ambaixadors escollits per l’empresa i 
la disponibiltat dels centres educatius. En aquesta fase cal que hi hagi 
una planificació de les sessions amb les escoles i es prepari un 
calendari. Un cop estipulades les sessions, s’han de posar en marxa 
les presentacions al llarg del curs acadèmic.  

La darrera fase és la de recol·lectar opinions o feedback de les 
presentacions per part dels centres educatius i estudiants i, si cal, 
poder millorar-ne alguns aspectes.  

PERSONA/ES 
RESPONSABLE/S 

Les persones responsables per a portar a terme aquest objectiu són 
diverses. En primer lloc, els encarregats d’organitzar les 
col·laboracions amb els diferents centres educatius/comunitats locals 
és el departament de Màrqueting i Comunicació, amb l'ajuda i 
l’acompanyament per part del departament de Recursos Humans. 
Aquests dos departaments han de treballar conjuntament per escollir 
els centres educatius/comunitats locals que es poden beneficiar 
d'aquestes xerrades, i viceversa per a l'empresa.  

El departament de Formació i Desenvolupament és l'encarregat de 
preparar els serveis d’orientació professional, beques i pràctiques 
curriculars i extracurriculars. Aquest departament també s'ha de 
coordinar amb el departament de Finances.  

Òbviament, els ambaixadors de l'empresa també són els 
responsables de presentar els materials didàctics i fer presentacions 
que estiguin a l'alçada dels objectius que es vulguin aconseguir. 

Aquests departaments són els que han de treballar conjuntament per 
a fer una millor promoció de les oportunitats del sector i per a donar a 
conèixer i reafirmar que les dones tenen oportunitats en aquesta 
indústria i més concretament, en aquesta empresa. 

RECURSOS 
MATERIALS 

Els recursos materials que es necessiten per a la consecució d'aquest 
objectiu són ordinadors i projectors per mostrar les presentacions 
Power Point als diferents centres educatius i fulletons per a la 
promoció de l'empresa o de les oportunitats laborals i de carrera.  

PRESSUPOST 

El pressupost d’aquesta acció és reduït ja que el fet d’establir 
relacions i associacions entre l'empresa i els diferents centres 
educatius permet que el cost sigui gairebé inexistent. L’objectiu 
d’establir  aquests tipus d’associacions, és que les dues parts se’n 
puguin sortir beneficiades. L'únic cost real és el de la impressió dels 
fulletons o pòsters per promocionar l'empresa que podria ser al voltant 
dels 500 dòlars australians. 

TEMPORALITZACIÓ La idea és que les presentacions es facin al llarg de l'any acadèmic 
als diferents centres educatius seleccionats, al voltant de 9 sessions 
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entre els mesos de març a octubre aproximadament. El curs acadèmic 
a Austràlia va de gener a desembre.  

El seguiment i l’avaluació de les sessions es durà a terme a partir de 
l'últim mes de presentacions i orientacions laborals als centres 
educatius, període en el qual es recopilarà feedback sobre les 
mateixes.  

 

ACCIÓ 2 
Crear estratègies per a un procés de selecció més inclusiu i 
rigorós. 

OBJECTIU AL QUE 
FA REFERÈNCIA 

L'objectiu al que fa referència és en la millora de les pràctiques 
organitzacionals relacionades amb la selecció o el reclutament. El 
reclutament és un component crític de l’estratègia de diversitat de 
gènere de qualsevol l'organització i s’ha d’utilitzar com un recurs per 
adreçar les percepcions negatives sobre la indústria. Un dels objectius 
és el d’entrenar als reclutadors per a que considerin els millors 
candidats. Cal que aquests sàpiguen valorar les capacitats 
necessàries per als rols no tradicionals, i que s’estableixin mètodes 
d'entrevista i processos de selecció que siguin rigorosos i inclusius.  

DESCRIPCIÓ 

L’experiència d'un candidat durant el procés de contractació és un 
determinant clau de si acceptarà o no una oferta laboral. Les 
organitzacions líders reconeixen els beneficis de convertir el procés 
de selecció en una experiència positiva per a tots els candidats.  

L'objectiu principal d'aquesta acció és la de crear equips de 
reclutadors diversos, ampliant les capacitats, agrupant els candidats 
potencials i interactuant amb els candidats per aconseguir una 
experiència de reclutament positiva. Els treballadors implicats en el 
procés de contractació solen ser el primer punt de contacte per als 
candidats potencials. Com a resultat, el seu llenguatge i 
comportaments transmeten com és la cultura i els valors de 
l'organització i poden tenir un impacte en les decisions que prendran 
els candidats. 

El procés de contractació no és només una oportunitat per avaluar i 
seleccionar futurs empleats, també és una oportunitat per ‘vendre’ 
l’organització i les oportunitats de les quals disposen les dones en rols 
considerats com a no tradicionals. Aquesta acció, per tant, pretén 
optimitzar i assegurar que: 

- Els processos de selecció de l’empresa utilitzen  criteris justos 
i fonamentats, en comptes de dependre de criteris subjectius 
i judicis informals.  

- Es coneguin els estereotips o biaixos que es tenen sobre els 
candidats i s’entreni als reclutadors a detectar-los i 
reconèixer-los. 

- Es faci un seguiment centralitzat de les candidatures per part 
de dones.  

- Es destaquin les estratègies que l'organització està 
implementant per abordar les percepcions que els candidats 
poden tenir sobre la cultura de la indústria. 

- S’obtingui retroalimentació i comentaris per part de les dones 
sol·licitants en cada fase del procés de contractació i s’ofereixi 
aquesta retroalimentació als candidats que ho vulguin.  

 
En primer lloc, s’ha d’organiztar una reunió del departament de 
Recursos Humans per a tenir un insight de quines són les accions que 
cal implementar per aconseguir l’objectiu proposat. Cal que tot el 
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PASSOS A SEGUIR 

departament de recursos humans es reuneixi i faci un brainstorming 
sobre com es pot millorar l’experiència dels candidats perquè aquest 
fet tingui també un benefici per a l’empresa.  

Seguidament, és interessant que l’equip de Formació i 
Desenvolupament organitzi sessions formatives que abordin 
l’unconscious bias. Es proposa que tots els membres de l’equip de 
reclutament (al voltant de 5 membres) i els membres de l’equip directiu 
(al voltant de 5 membres més), participin en una formació per eliminar 
els biaxos inconscients que afecten a la presa de decisions. Es vol 
organitzar una formació cara a cara per a uns 10-12 membres, que 
tingui una durada de dos dies complets. Es pretén que tant els 
membres de l’equip directiu com els treballadors de l’equip de 
reclutament treballin conjuntament per erradicar aquests biaixos. No 
només és important que els reclutadors coneguin els factors que ens 
fan prendre certes decisions, sinó que també és important que els 
líders sèniors coneguin els seus biaxios i no els tinguin presents 
alhora de prendre decisions trascendentals.  

Es vol demanar al departament administratiu que organitzi aquesta 
sessió de formació en unconsious bias i un cop organitzada, s’ha 
d’enviar una cita a tots els participants que necessiten acudir a la 
formació. Abans de la formació, es vol demanar a tots els participants 
que, voluntariament, facin l’IAT test online (que consisteix en un test 
implícit de Harvard sobre els biaixos inconscients). Aquest test 
ajudarà als participants a familiaritzar-se amb l’unsconsious bias i com 
d’arrelat està en els nostres pensaments diaris.  

Un cop passada la formació, es vol demanar feedback als participants 
i, coneguts quins són els biaxios més comuns, es vol procedir a la fase 
de modificar algunes de les tècniques i processos que s’utilitzen en el 
procés de reclutament.  

Abans, però, es vol organitzar una reunió on es faci una pluja d’idees 
entre els departaments de Recursos Humans i Màrqueting i 
Comunicació, per a posar sobre la taula les accions que es poden  
portar a terme per fer una millor promoció del lloc de treball en les 
pàgines de cerca de feina. El departament de reclutament ha 
d’explicar al departament de Màrqueting i Comunicació quins són els 
tipus de perfils que s’estan buscant, quines són les habilitats que es 
demanen, i quina població target busquen. D’aquesta manera, aquest 
departament pot presentar nous banners, descripcions de lloc de 
treball modificades fent-les gender-free, crear vídeos promocionals 
female-friendly, entre d’altres.  

El departament de reclutament ha de treballar per millorar aquest 
procés i ho ha de fer amb l’assignació de diferents tasques per els 
diferents membres de l’equip. Algunes de les accions que es poden 
portar a terme per aconseguir-ho són: 

- Implementar processos on tots els candidates que passin la 

fase de shortlisting, han de passar per un proces d’aprovació 
per part dels membres de l’equip directiu. Cal que abans de 
prendre qualsevol decisió, s'enviïn els seus CV als líders. Si 
entre aquests CV no hi ha dones, els reclutadors han de 
justificar el motiu. En el cas de no progressar amb candidats 
de gènere femení al final del procés de selecció, els 
reclutadors han també d’explicar els motius. Això forçarà als 
reclutadors a mirar més enllà dels perfils tradicionals i a donar 
oportunitats a aquells perfils que normlament no tindrien en 
compte.  
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- Assegurar que hi hagi una dona que formi part del panell dels 
entrevistadors i que com a mínim hi hagi una dona 
preseleccionada per cada rol no tradicional. Com més 
diversitat hi hagi en el procés de selecció, més probabilitats hi 
haurà que les dones se sentin reconegudes i valorades per 
les seves habilitats i per la seva experiència.  

- Establir un procediment en el que com a mínim hi hagi 50% 
de dones participants en el programa de pràctiques 
(curriculars i extraescolars), promocionant aquest 
percentatge de manera online perquè els i les estudiants 
universitaris vegin que tenen ha les mateixes oportunitats, 
independement del gènere.  

- Canviar el procés de reclutament i fer que les entrevistes 
siguin més precises, centrat-se en l’acompliment i el potencial 
de desenvolupament dels candidats, independement del 
gènere.  

Un cop fets tots aquests canvis en les pàgines de cerca de feina i 
portant a terme les accions dutes anteriorment, s’ha de fer un estudi 
sobre com aquestes accions han tingut un efecte sobre el procés de 
selecció i l’entrada de més dones a l’empresa. També s’ha 
d’assegurar que es facin breus xerrades amb, tant els candidats que 
hagin passat com els que no hagin passat el procés de selecció per 
tenir una retroalimentació sobre com s’han sentit durant el procés.  

PERSONA/ES 
RESPONSABLE/S 

La persona responsable de posar en marxa aquesta acció és el 
responsable de l’equip de reclutament, que ha de coordinar la sessió 
d’unconsious bias amb l’equip de Formació i Desenvolupament, i les 
eines que s’utilitzaran per a la promoció amb l’equip de Màrqueting i 
Comunicació. A més, la responsable de l’equip de reclutament també 
ha de coordinar el seu equip per a que comencin a canviar els anuncis 
laborals i per a que comencin a tenir més dones en compte durant el 
procés de selecció, tal i com s’ha comentat anteriorment.   

RECURSOS 
MATERIALS 

No es necessiten recursos materials per a aquesta acció més enllà de  
l’ús de fotografies o vídeos interns de l’empresa que s’utilitzaran per a 
la creació de vídeos promocionals o per a la seva publicació en portals 
de feina. L’únic recursos material que es pot necessitar és un espai 
físic per a dur a terme la formació en unconsious bias. S’ha de 
reservar  una sala de la oficina per a portar a terme la sessió per als 
dos dies reservats. Els organitzadors de la sessió són els que 
proporcionaran els recursos materials i els materials didàctics 
necessaris. 

PRESSUPOST 

El pressupost que és te sobre la formació en unconsious bias per a 
uns 10-12 membres és del voltant de $1,500 dòlars australians. La 
resta (implementació de nous processos i objectius en la pàgina que 
s’usa per al reclutament) és gratuïta. Es podrà aconseguir amb la feina 
dels reclutadors i amb l’ajuda de l’equip intern de Màrqueting i 
Comunicació de la organitzacio. La proposta de formació que s’ha 
trobat consisteix en una formació que FranklinCovey ofereix. El link es 
troba a continuació: https://www.franklincovey.com.au/unconscious-
bias/ 

TEMPORALITZACIÓ 

La temporalització d’aquesta acció s’ha plantejat perquè tingui una 
durada d’aproximadament cinc mesos. Es volen millorar els 
processos de selecció de la manera més ràpida possible perquè els 
resultats es puguin veure plasmats en una entrada de més dones a 
l’empresa i per tant, una millora dels índexs de diversitat i inclusió. 
Després de la formació, es pretén que els reclutadors modifiquin els 
anuncis de feina i els adaptin a la proposta de l’equip de Màrqueting i 

https://www.franklincovey.com.au/unconscious-bias/
https://www.franklincovey.com.au/unconscious-bias/
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Comunicació i comencin a buscar a una població més diversa per a 
les seves candidatures.  

 
 
Durant i després de la posada en marxa de les dues accions que s'han presentat per a l'empresa 
CBGU JV, es vol fer un seguiment del seu progrés i una avaluació del seu funcionament i 
efectivitat. En funció dels resultats obtinguts, la satisfacció dels empleats i dels centres educatius, 
es volen fer propostes d'innovació i es vol replicar l'estudi per observar si la percepció d'igualtat 
de gènere a l'empresa ha millorat, i per tant, si hi ha més dones interessades en treballar en 
aquest sector o més dones que formen part de la plantilla de l'empresa arrel de les noves 
pràctiques organitzacionals integrades per l'empresa. 
A l’Annex III, es pot consultar quina és la planificació temporal de les dues accions incloses en la 
proposta de millora dissenyades per a l'empresa CBGU JV i d’acord amb les descripcions 
explicades anteriorment.  
 
 
 

8. Limitacions i línies d’estudi futures 
 

Com en qualsevol estudi, el treball exposat en aquest estudi presenta algunes limitacions i 
propostes d’estudi futures. 
 
En primer lloc, una limitació de l’estudi podria ser el fet que la mostra és petita, sent aquesta de 
66 participants. Sovint, quan les mostres són petites, poden haver-hi més imprecisions en els 
resultats, fent que els intervals de confiança dels paràmetres estudiats siguin més amplis i que 
per tant, les diferències hagin de ser més grans per poder assolir la significació estadística. 
Utilitzant una mostra petita, correm el risc que, encara que hi hagi una diferència real, no puguem 
assegurar la seva existència perquè la mostra és massa petita, perdent l'ocasió de demostrar 
diferències que, encara que petites, poden ser clínicament molt importants. 
 
Una altra de les limitacions de l’estudi podria ser el fet que la participació ha estat del 66.67% del 
total de la població d’estudi. Tot i que a partir d'un 60%, una mostra és considerada representativa 
de la població d'estudi, idealment s'hauria preferit haver tingut un percentatge més alt de 
participació per poder representar millor a la població estudiada i poder generalitzar els resultats. 
 
Pel que fa a les línies d’estudi futures, considero que seria interessant que es tornés a replicar 
l'estudi un cop la proposta d’intervenció hagi estat implementada a l’empresa. Amb les accions 
proposades, s’hauran d’haver pogut millorar els índexs de diversitat i inclusió i per tant, millorar 
la percepció sobre igualtat de gènere a l’empresa. 
 
A més, com que els índexs de diversitat i inclusió són baixos de forma generalitzada en la 
indústria de la construcció, també seria interessant poder estudiar el que succeeix en altres 
empreses australianes, i fins i tot, en empreses del sector a nivell global. Les dades recopilades 
ens permetrien observar els resultats obtinguts per altres empreses, i com aquests resultats es 
relacionen amb el compromís o la satisfacció laborals, i amb l’efectivitat de les seves pràctiques 
organitzacionals. Això ens serviria com a base o referència per agafar idees sobre pràctiques 
organitzacionals que es podrien aplicar a l’empresa CBGU JV, millorant-ne així la seva cultura i 
convertint-la en una empresa que vetlla per la igualtat de gènere i la igualtat entre les persones.  
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10. Annexos 
 

Annex I. Qüestionari sobre la percepció de  diversitat i inclusió al sector de la construcció 

 

 

 

 

 



 

Anàlisi de la percepció de diversitat i inclusió dels treballadors de l'empresa CBGU JV 

50 

 

MU en Direcció i Gestió de Recursos Humans 
 

 

 



 

Anàlisi de la percepció de diversitat i inclusió dels treballadors de l'empresa CBGU JV 

51 

 

MU en Direcció i Gestió de Recursos Humans 
 

 

 

 



 

Anàlisi de la percepció de diversitat i inclusió dels treballadors de l'empresa CBGU JV 

52 

 

MU en Direcció i Gestió de Recursos Humans 
 

 

 



 

Anàlisi de la percepció de diversitat i inclusió dels treballadors de l'empresa CBGU JV 

53 

 

MU en Direcció i Gestió de Recursos Humans 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anàlisi de la percepció de diversitat i inclusió dels treballadors de l'empresa CBGU JV 

54 

 

MU en Direcció i Gestió de Recursos Humans 
 

 

Annex II. Qüestionari ISA -  Engagement Scale 
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Annex III. Planificació temporal de les accions 1 i 2 pertanyent\s a la proposta d’intervenció 
 

 

ANY 2021 ANY 2022 ANY 2023 

Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Gener 

Iniciativa                                 

Recerca d’informació 
sobre igualtat de gènere 
i diversitat i inclusió                                 

Preparació del 
qüestionari per a 
l’empresa CBGU JV                                 

Investigació                                 

Recollida dades 
quantitatives                                 

Recollida de dades 
qualitatives                                 

Identificació                                 

Anàlisi de dades 
quantitatives                                 

Anàlisi dades 
qualitatives                                 

Estudi de les dades i 
esborrany de la 
proposta de millora                 

Implementació                                 

Acció 1                                 

Definicio d'objectius                                 

Selecció de centres 
educatius                                 

Selecció de 
representats de 
l’empresa                 

Preparació de materials 
didàctics                                 
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ANY 2021 ANY 2022 ANY 2023 

Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Gener 

Implementació 
                

Posada en marxa de 
les presentacions i 
orientacions laborals 
en els centres 
educatius                                 

Recopilació de 
feedback                                 

Acció 2                                 

Avaluació dels 
existents processos 
de reclutament                                 

Formació en 
unconscious bias i 
recopilació de 
feedback                                 

Modificació i millora 
dels processos de 
reclutament                                 

Seguiment i 
avaluació 

                                

Seguiment acció 1                                 

Avaluació acció 1                                 

Seguiment acció 2                 

Avaluació acció 2                 

Innovació                                 

Propostes d'innovació                                 

Replicar estudi sobre 
la percepció d’igualtat 
de gènere per 
observar canvis o 
millores                 


