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1. INTRODUCCIÓ  

 

AACIC, Associació de Cardiopaties Congènites, va ser creada l’any     1994 

per un grup de pares i mares amb la finalitat d’atendre a infants, joves i adults 

amb cardiopatia congènita, i de donar el suport necessari a les seves famílies i 

als professionals dels àmbits psicosocial i educatiu. 

CorAvant, Fundació de Cardiopaties Congènites, neix l’any 2008 de   la mà 

de l’AACIC amb l’objectiu d’assumir tots els serveis d’atenció directa de l’entitat 

i de garantir la seva continuïtat i creixement amb nous serveis que donin 

resposta a les necessitats que planteja l’entorn de les cardiopaties congènites. 

Fundació Coravant i AACIC treballen conjuntament per millorar la qualitat de 

vida de les persones que tenen algun tipus de problema de cor des de  la 

infantesa, ja sigui congènit o adquirit,en el seus entorns escolar, hospitalari, 

familiar, social, laboral i lúdic. La fundació s’encarrega dels serveis d’atenció 

directa i l’associació assumeix el projecte de voluntariat i sensibilització en tot el 

territori català. 

És per això que, segons el Pla Estratègic 2011-2016, l’AACIC CorAvant 

impulsa accions que garanteixin un model econòmicament sostenible a 

través de recursos propis o de tercers, amb aliances estables i profitoses per a 

totes les parts i per al desenvolupament d’activitats d’alt valor afegit. 

L'any 2019  vam manifestar la voluntat i el compromís de treballar 
per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i vam iniciar un 

treball per els CRITERIS d'Igualtat amb La Confederació i Dones 
Directives i Professionals de l'Acció Social.  

 

Els objectius del treball es van centrar en: 

• Crear consciència i promoure les mesures d’equitat de gènere en les 

persones que treballen a l’entitat (Equip tècnic, òrgans de govern i 
voluntariat) 

• Adaptar els nostres serveis i projectes en clau de gènere o crear-ne 
de nous si fós necessari. 

 

Les accions que s'han dut a terme a l’any 2019 i que es realitzaran 
durant l’any 2020 són: 

 

1. Equip tècnic / òrgans de govern /voluntariat 

Equip tècnic: 

- Escriure el document sobre la flexibilitat horària, teletreball i cures 

- Elaborar el manual d’estil de comunicació inclusiva i perpectiva de 

gènere de l’entitat. 

- Adaptar el Pla estratègic nou en clau de gènere. 

- Retreballar els valors de l’entitat. 
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Òrgans de Govern: 

- Donar visibilitat a la dona dins els òrgans de govern allà on encara 

no la tingui: renovar Comitè Científic amb presència de més dones, 
crear un Comitè d’Honor pensat en clau de gènere. 

- Adaptar els estatuts de l’entitat (drets i deures i incloure temes de 

gènere, raça, ideologia i religió.). 

 

Voluntariat: 

- Crear una comissió de voluntariat i equip tècnic responsable de 
voluntariat. 

- Treballar el protocol del voluntariat i rellegir els documents i les 
formacions que inclou en clau de gènere. Adaptar i rescriure. 

- Incloure en les formacions dirigides al voluntariat aspectes de gènere 
bàsics o aquells que haguem detectat a l’entitat. 

 

 

 

2. Recopilació de dades: Crear indicadors quantitatius i qualitatius 
que ens poden ser útils per tenir informació de perspectiva de gènere 
(gènere, data de naixement, ocupació, càrrec, responsabilitat, 

interlocutor, responsabilitats domèstiques o mèdiques, com es fa front 
a la patologia...). 

- Estudiar quina és la manera més senzilla de recollir-les, treballar-les i 
utilitzar-les. 

- Reescriure els projectes en clau de gènere. 

- Repensar els serveis en clau de gènere. 

- Valorar si cal crear projectes específics dirigits a dones (projecte de 

cooperació per a adolescents amb cardiopatia congènita) 
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2. DEFINICIONS  
 

Els plans d'igualtat de les empreses i organitzacions són un conjunt 
ordenat de mesures, adoptades després de fer una diagnosi de situació, 
per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i per 
eliminar la discriminació per raó de sexe. 

Els plans d'igualtat fixen els objectius que es volen assolir, les 
estratègies que s'han d'adoptar i les accions concretes per aconseguir-

los, així com sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius 
proposats. 

 

Per que es necessari un pla d’ Igualtat? 

 
Totes les empreses han de vetllar per la igualtat d'oportunitats en 

l'àmbit laboral i han d'adoptar mesures, amb la negociació o consulta 
prèvia amb la representació legal de les persones treballadores, per 
evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes a la seva 
organització. 

És necessari doncs per: 

Per llei: El Reial Decret-llei  6/2019, d’ 1 de març, de mesures urgents 
per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en 
el treball i l’ocupació ha modificat alguns dels articles de la Llei orgànica 

3/2007, com l’article 45, que indica en quins casos les empreses tenen 
l'obligació d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat. 

Per la qualitat: L'excel·lència empresarial es constitueix en l'atenció, no només 

pel nostre producte i servei, sinó per l'atenció ambiental, la seguretat laboral i la 

sensibilitat social que porta implícita l'atenció i el respecte al nostre personal, a 

les persones que ens proveeixen i a la nostra clientela. (Normes ISO i Model 

d'excel·lència EFQM). 

Per la responsabilitat social: Suposa un concepte fonamental de 

l'excel·lència empresarial.  

 

Per què una llei per a l’igualtat d'oportunitats?  

-Perquè les dones i els homes són iguals en dignitat humana i en drets i deures.  

-Perquè el reconeixement ple de la igualtat formal davant la llei, fins i tot 

havent comportat, sens dubte, un pas decisiu, ha resultat ser insuficient.  

-Perquè hi ha una manca de representació en els òrgans directius de les 

empreses, quan les dones estan igualment qualificades com els homes.  

-Perquè davant de treballs del mateix valor, les dones continuen cobrant menys 
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3. COMISSIÓ 
 

Les persones que formen part de la comissió son: 

FUNDACIO CORAVANT 

• Griselda Fillat i Riberas, Presidenta de la Fundació CorAvant 

• Rosa Armengol i Aragonès, Gerent de la Fundació CorAvant      

• Berta Giménez i Anaya, tècnica de comunicació de la Fundació CorAvant   

• Àngels Estévez i Roca,  membre de l’ equip tècnic de la Fundació 

CorAvant                     

 

 

AACIC 

• Rosa Armengol i Aragonès, Gerent de l’AACIC 

• Carme Hellín i González, presidenta de l’AACIC 

• Berta Giménez i Anaya, tècnica de comunicació de l’AACIC 

• Àngels Estévez i Roca,  membre de l’ equip tècnic de  l’AACIC 
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4.LA DIAGNOSI  
 

1. PRESENTACIÓ 

 
El següent document recull la diagnosi de Gènere que s’ha fet a l’ entitat 

Fundació CorAvant. Per fer aquesta diagnosi s’ha elaborat una enquesta que 
ha estat resposta per la totalitat de treballadors de l’entitat, amb la finalitat 

de poder crear, si és necessari,  un conjunt ordenat de mesures que 
serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, tot 
eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.  

El pla d’igualtat esdevé l’eina fonamental per a la incorporació de la igualtat 
en la gestió i la cultura de les organitzacions. Contribueix a l’aprofitament 

del potencial i les capacitats de totes les persones, augmenta la motivació i 
el compromís amb la feina i permet fomentar l’atracció i retenció del talent. 
Sobretot, permet passar de la igualtat formal a la igualtat real, eliminant 

tota discriminació per raó de sexe i contribuint a la igualtat d’oportunitats 
entre les persones.  
 

1.1. Dades de l’entitat 

 

Raó social  FUNDACIO CORAVANT  

CIF  G-64925571 

Direcció  MARTI ALSINA, 22, 08031 

Telèfon  93 4586653 

 

Persona responsable 

Nom   GRISELDA FILLAT RIBERAS 

Càrrec  PRESIDENTA  

Telèfon  93 4586653 

Mail  griseldafillat@yahoo.es 

 

Persona responsable temes igualtat 

Nom   ROSA ARMENGOL  ARAGONES 

Càrrec  GERENT 

Telèfon  93 4586653 

Mail coravant@fundaciocoaravant.org 
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FORMA JURÍDICA 

Forma jurídica  FUNDACIO PRIVADA 

Entitat sense ànim de lucre SI 

 

 

Raó social  AACIC 

CIF  G-60605318 

Direcció  MARTI ALSINA, 22, 08031 

Telèfon  93 4586653 

 

Persona responsable 

Nom   CARME HEILLIN GONZALEZ 

Càrrec  PRESIDENTA  

Telèfon  93 4586653 

Mail  karme.hellin@gmail.com 

 

Persona responsable temes igualtat 

Nom   ROSA ARMENGOL  ARAGONES 

Càrrec  GERENT 

Telèfon  93 4586653 

Mail administracio@aacic.org 

 

 

 

FORMA JURÍDICA 

Forma jurídica ENTITAT UTILITAT PUBLICA 

Entitat sense ànim de lucre SI 

 

 

 

 

ACTIVITAT  

Sector 

TERCER SECTOR 

 

Descripció de l'activitat  Garantir la prestació de serveis d’atenció directa, 

amb interès general, a  les persones afectades per 

una cardiopatia, a les seves  famílies i als 

professionals de la xarxa pública i privada de serveis 

de Catalunya que tinguin relació  amb els usuaris, 

 des del context no clínic.  
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DIMENSIÓ 

Persones treballadores Dones:  9 Homes:  0 

Persones usuàries Dones:   Homes:   

Pressupost anual (aprox.)   

 

HISTÒRIA 

Fundació (any)  2008 

Persones sòcies (actual) Dones:  94   Homes:  39   

Voluntaris   Dones:  4   Homes: 3   

 

 

ORGANIZACIÓ I GESTIÓ DE PERSONES 

Convenis i acords d'aplicació (marcar una creu en cas que si) 

 Nom conveni 

  

 Conveni col·lectiu del tercer sector  

  

Certificats obtinguts 
 

 Quins? 

 Codi Ètic de les Associacions de 

Barcelona 

TransparEnt 

 Bones practiques en la reforma 

horària  

 
Reconeixement com entitat d’ ús 

públic 

 

 

 

 

 

ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ I PARTICIPACIÓ 

Òrgans de gestió: 

Patronat Coravant / Nº de persones  Dones: 3   Homes: 3   

Junta AACIC / Nº de persones  Dones:  5   Homes: 3   

Assemblea AACIC / Nº de persones  Dones:293   Homes: 137   

Voluntaris   Dones: 26   Homes: 65  
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1.2. Comissió d’igualtat 

Persones que constitueixen la comissió d'igualtat: 

 

 Direcció Dones:  4 Homes:   Total: 4 

1.3. Trajectòria de l’entitat en igualtat 

S'inclou la igualtat en la missió, visió i 

valors? SI 

Existència d'un Pla d'Igualtat (any) NO, en procés  

Existència d'un protocol per la prevenció 

de l'assetjament sexual i per raó de sexe? NO 

Pressupost destinat a la igualtat   

Formacions  en matèria d'igualtat SI 

 Quina ? Programa d'acompanyament a la gestió 

del canvi pel foment de l'equitat de 

gènere al tercer sector social de 

Catalunya organitzat per la 

Confederació i DIPPAS 

 

S'han revisat o elaborat des de la perspectiva de gènere 

Els processos de gestió de persones SI 

La política de prevenció de riscos laborals 

(PRL) 
SI 

El disseny de productes i serveis SI 

La prestació o la venta de productes o 

serveis 
SI 

La política de comunicació interna i 

externa 
SI 

  
   

S'utilitza una comunicació oral, escrita, 

audiovisual i gràfica no sexista tant a 

nivell intern com extern? 

SI, però no tenim un manual d’ estil  
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2. LA DIAGNOSI DE GÈNERE 

2.1 Què és la diagnosi de gènere 

El diagnòstic és una anàlisi detallada de la situació sobre la igualtat d’oportunitats 

entre dones i homes a l’organització. Ens permet identificar els diferents àmbits 

d’actuació. Per tant, elaborar un bon diagnòstic serà clau i indispensable per al 

disseny del Pla d’igualtat. El diagnòstic s’haurà de basar en l’anàlisi respecte a la 

igualtat entre dones i homes en els següents àmbits1: 

 

1. Processos de selecció i contractació 
2. Classificació professional 

3. Formació 
4. Promoció professional 
5. Condicions de treball. 

6. Exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i 
laboral 

7. Infrarrepresentació femenina 
8. Retribucions. 
9. Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe. 

10.Llenguatge i comunicació no sexista2 

 

1.2 Metodologia en l’elaboració de la diagnosi 

1. Presentació de la metodologia  

Per fer la diagnosi hem utilitzat una bateria de preguntes, obtingudes d’altres 

models de diagnosi,  que s’ha passat a les treballadores de l’entitat. Les respostes 

s’han traslladat a un excell per quantificar-les, poder representar-les en una gràfica 

i avaluar els resultats. 

 

2. Tècniques qualitatives emprades 

S’ha utilitzat una  sèrie de preguntes tancades, amb la possibilitat de contestar  si o 

no (Recollides en l’Annex) i s’han explicat  aquelles preguntes que, les persones 

enquestades, no tenien clar.  

3. Tècniques quantitatives emprades 

Les respostes han estat traslladades a gràfiques a través del programa d’excel  

(Recollides en l’ Annex) 

 

 

                                           

1 Veure Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació. 
2 Àmbit opcional no definit en el Reial Decret-llei 6/2019 però recomanable 

mailto:info@aacic.org
http://www.aacic.org/
http://www.fundaciocoravant.org/
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3244-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3244-C.pdf


 

 
 
 

AACIC Coravant · C/Martí i Alsina, 22 · 08031 Barcelona · 93 458 66 53 
info@aacic.org · coravant@fundaciocoravant.org· www.aacic.org · www.fundaciocoravant.org · 

facebook.com/aacic · @coravant 

4. Foment de la participació i la informació a totes les persones de 

l’entitat 

En una reunió d’equip s’informa a totes les treballadores que l’entitat inicia l’ 

el·laboració d’ un pla d’Igualtat. Es comunica a més que hauran de respondre una 

sèrie de preguntes que rebran per correu electrònic. 

També es formen les comissions respectives i els membres reben l’acta de 

constitució d’aquestes comissions i la signen  ( Recollides en l’annex ) 

 

2. ÀMBITS DE LA DIAGNOSI 

Entrem a analitzar què comporta cadascun d’aquests àmbits: 

 

1. Processos de selecció i contractació 

Comprovarem en aquest àmbit tant el procés de reclutament com el procés de 

selecció, per analitzar si es donen possibles formes de discriminació en les 

pràctiques de reclutament de persones i en les pràctiques relatives als processos de 

selecció. 

 

Anàlisi quantitatiu 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mai A vegades Sovint Sempre

La selecció de personal, a l'entitat, garanteix la igualtat de tracte i oportunitats? 9

S'utilitzen de tècniques de selecció neutres i que ometen la informació personal? . 1 3 5

TOTAL 1 3 0 14

% 6% 17% 0% 78%

Dones

d'homes. El total ho calcularà 
automàtic
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2. Classificació professional 

L'objectiu bàsic en aquesta matèria és el de garantir la igualtat d'oportunitats i no 

discriminació entre dones i homes en la classificació professional. (Art. LOI) 

La classificació professional de tots els treballadors i treballadores ha de ser 

l'adequada a les seves funcions reals permanents i a les circumstàncies concretes 

de la prestació dels seus serveis a fi d’erradicar qualsevol tipus de discriminació 

referent a això. 

 

Anàlisi quantitatiu 

 

 
 

 

3. Formació 

L’àmbit de formació analitza l’accés de les persones a la formació i si es fa garantint 

la igualtat d’oportunitats.  

 

Anàlisi quantitatiu 

 
 

Mai A vegades Sovint Sempre

Es fan accions positives per assolir una presència equilibrada de dones i homes en les 

diferents categories, àrees o departaments?
1 2 6

TOTAL 1 2 0 6

% respecte el total de respostes obtingudes 11% 22% 0% 67%

Dones

Mai A vegades Sovint Sempre

Les formacions tant  per homes com per a dones es fan dintre de la jornada laboral ? 2 7

El nombre d'homes i dones que han participat en cursos de formació es igualitari ?

TOTAL 0 2 7 0

% respecte el total de respostes obtingudes 0% 22% 78% 0%

Dones
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4. Promoció professional 

Fa referència al desenvolupament de les persones dins l’organització. Analitzem 

com s’aprofita i es gestiona tot el potencial de les persones des de l’accés a 

l’organització fins al desenvolupament professional, i s’analitza el grau en què 

l’organització facilita i promou el desenvolupament professional i la millora de les 

competències de tot el personal. També s’analitza la gestió dels permisos de 

maternitat, així com la manera com pot afectar en casos de promoció durant o 

després. 

 

 

 

Anàlisi quantitatiu 

 

 
 

 

Mai A vegades Sovint Sempre

Creus que hi ha el mateix percentatge de dones i percentatge d'homes amb càrrecs 

directius  respecte a l'total de la plantilla.
3 2 4

Consideres que les  mecanismes de promoció professional de l’entitat garanteixin la 

igualtat d’oportunitats i la no-discriminació per sexe (formació, coaching, mentoring, etc.).?
9

TOTAL 3 0 2 13

% respecte el total de respostes obtingudes 17% 0% 11% 72%

Dones
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5. Condicions de treball 

Aquest àmbit es relaciona amb les condicions laborals del personal. Es comprova 

que no hi hagi discriminació per raó de gènere en el tipus de contracte i jornada del 

personal, en l’assignació d’horaris o en les baixes i els acomiadaments. 

També es vol comprovar si la prevenció de riscos laborals s’aplica amb perspectiva 

de gènere, així com l’adequació del lloc de treball a les necessitats i les 

característiques de les dones, sobretot de les dones embarassades. 

 

Anàlisi quantitatiu 

 

 
 

 

 

 

 

Mai A vegades Sovint Sempre

S’utilitza un llenguatge no sexista en els processos de selecció de personal i la descripció 

dels llocs de treball?.
9

Existeix un protocol o manual on s'estableixen els criteris per a una comunicació escrita i 

oral no sexista?. 9

TOTAL 0 0 0 18

% respecte el total de respostes obtingudes 0% 0% 0% 100%

Dones

Mai A vegades Sovint Sempre

La teva càrrega de treball és adequada a les teves condicions laborals? 1 8

Consideres que tens estabilitat enel teu lloc de treball? 3 6

En el cas de que el personal porti uniforme,  creus que s’ha dissenyat especialment per a 

dones i per a homes tenint en compte les diferències físiques.?

TOTAL 0 4 14 0

% respecte el total de respostes obtingudes 0% 22% 78% 0%

Dones
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6. Exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i 
laboral 

Aquest àmbit vol valorar les mesures que adopta l’organització per facilitar la 

conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persones treballadores. 

Pretén comprovar si les persones treballadores tenen la possibilitat de conciliar la 

feina amb la vida personal i familiar en tots els àmbits, en totes les categories i en 

tots els nivells de l’organització. 

Igualment, s’incorpora el concepte de corresponsabilitat en el treball productiu: 

Participació equilibrada de dones i homes en cadascuna de les tasques i 

responsabilitats de la vida familiar, tant del treball domèstic com de la cura de 

persones dependents. 

 

Anàlisi quantitatiu 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Mai A vegades Sovint Sempre

S'exigeix disponibilitat fora de l´horari laboral? 2 7

L'organització interna del treball afavoreix la conciliació? 9

Acollir-se a mesures de conciliació suposa una pèrdua d'oportunitats professionals? 7 2

TOTAL 7 4 7 9

% respecte el total de respostes obtingudes 26% 15% 26% 33%

Dones
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7. Infrarrepresentació femenina 

Analitza la composició de la plantilla i les seves característiques, com la distribució 

del sexe de les persones segons els diferents departaments, l’organització, l’edat, 

l’antiguitat o el nivell d’estudis. Permet constatar si existeix masculinització o 

feminització de la plantilla, divisió vertical o horitzontal per sexes o la 

sobrequalificació femenina.  

 

 

 

 

 

 

 

Anàlisi quantitatiu 

 

 
 

8. Retribucions. 

Aquest àmbit vol valorar la política salarial que hi ha a l’organització i si es compleix 

el principi d’igualtat retributiva, que estableix que els llocs de treball iguals o d’igual 

valor els correspon igual retribució. Es comprova, doncs, si hi ha diferències 

retributives entre dones i homes en els diferents departaments i categories 

laborals. 

 

 

 

 

 

 

 

Mai A vegades Sovint Sempre

Consideres que el percentatge de dones i percentatge d'homes amb càrrecs directius està equilibrat?  9

TOTAL 9 0 0 0

% respecte el total de respostes obtingudes 100% 0% 0% 0%

Dones
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Anàlisi quantitatiu 

 
 

 

 
 

 

9. Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe. 

Aquí es té en compte la prevenció de les conductes d’assetjament sexual o per raó 

de sexe o diversitat sexual. Es valoren les accions que porta a terme l’organització 

per prevenir, evitar i eliminar les actituds sexistes i l’assetjament i, en el cas que es 

produeixin, actuar-hi. També es valora el grau de sensibilització del personal envers 

l’assetjament. 

 

Anàlisi quantitatiu 

 

Mai A vegades Sovint Sempre

Creus que la retribució garanteix la igualtat de tracte i oportunitats d'homes i dones? 9

S’apliquen les taules retributives que inclouen tots els llocs de treball existents a l'empresa 

en condicions d’igualtat per homes i per dones? 9

Saps si existeix una definició clara, objectiva i neutra dels conceptes variables de les 

retribucions 3 6

TOTAL 0 0 3 24

% respecte el total de respostes obtingudes 0% 0% 11% 89%

Dones

Mai A vegades Sovint Sempre

Has patit alguna vegada assetjament sexual a la teva entitat? 9

Saps d'alguna persona de la teva organització que ho hagi patit treballant aqui?  9

Has patit alguna vegada assetjament per raó de sexe a la teva entitat? 9

Saps d'alguna persona de la teva organització que ho hagi patit treballant aqui? 9

Son habituals els acudits i comentaris sexistes a la teva entitat? 9

TOTAL 45 0 0 0

% respecte el total de respostes obtingudes 100% 0% 0% 0%

Dones
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10. Llenguatge i comunicació no sexista 

Aquest àmbit està relacionat amb la comunicació interna i externa de l’organització 

en matèria d’igualtat d’oportunitats. L’objectiu és analitzar com l’organització fa 

visibles les dones i la seva contribució als resultats i a l’èxit organitzatiu. Valorar la 

neutralitat en la imatge que projecta l’organització, tant en l’àmbit intern com 

extern, i tant en el llenguatge escrit, oral com audiovisual o gràfic. 

 

Anàlisi quantitatiu 

 

 

Mai A vegades Sovint Sempre

S’utilitza un llenguatge no sexista en els processos de selecció de personal i la descripció 

dels llocs de treball?.
9

Existeix un protocol o manual on s'estableixen els criteris per a una comunicació escrita i 

oral no sexista?. 9

TOTAL 0 0 0 18

% respecte el total de respostes obtingudes 0% 0% 0% 100%

Dones
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3. CONCLUSIONS PER ÀMBITS 

 

1. Processos de selecció i contractació 

Segons el ítems utilitzats en aquesta àrea, la igualtat sempre està en els processos 

de selecció de personal. Un percentatge molt alt, considera que les tècniques de 

selecció utilitzades són neutres i no condicionen el gènere del candidat en la 

selecció.  

2. Classificació professional 

La majoria de treballadores de l’entitat, consideren que sempre s’intenta equilibrar 

la presència dels dos gèneres en la plantilla professional, tot i això, hi ha qui 

considera que no s’ha fet mai.  

3. Formació 

El percentatge més alt és el que considera que hi ha una igualtat d’oportunitats en 

la formació, entre homes i dones. Les respostes que marquen la casella de “de 

vegades” responen així perquè en la empresa no hi ha homes, i consideren doncs 

que la formació no està equilibrada. Tot i això, creuen que si hi haguessin homes en 

la plantilla, les oportunitats serien les mateixes.  

4. Promoció professional 

En aquest àmbit, la majoria de  les persones enquestades creuen que hi ha la 

mateixa igualtat en càrrecs directius o de responsabilitat en la empresa, però un 

cop més hi ha un percentatge que opina que no, que en aquest àmbit hi ha 

diferencies. 

 

5. Condicions de treball. 

Per la majoria de les treballadores de la empresa les condicions de treball son 

bones, consideren que el volum de feina es l’ adequat casi sempre, depenent dels 

mesos concrets on hi ha tasques concretes. Un percentatge alt també considera 

que el seu lloc de treball es estable, però en aquest ítem hi ha treballadores que 

consideren que no ho és i que senten que es inestable. En aquesta àrea no es pot 

analitzar si creuen que es una inseguretat per gènere ja que com diem, en la 

plantilla només hi ha dones.  

 

6. Exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar 
i laboral 

En aquest àmbit la majoria de les treballadores consideren que existeix una bona 

conciliació familiar i que aquesta conciliació no interfereix en la seva promoció 

professional, donat que la conciliació és per tots els  llocs de treball i no hi ha 

diferències entre llocs de treball. 

 

7. Infrarrepresentació femenina 

Aquest ítem queda mal avaluat perquè en la empresa tot són dones per tant no pot 

haver infrarepresentació femenina. 
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8. Retribucions. 

Respecte les retribucions, les persones enquestades consideren que són sota 

conveni i que no hi ha diferències entre homes i dones. 

 

9. Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe. 

Cap treballadora ha estat víctima d’assetjament sexual. En les respostes però, 

marquen que la entitat no té un protocol de prevenció d’assetjament sexual.  

10. Llenguatge i comunicació no sexista 
 

Les respostes són clares i coincideixen totes les treballadores en què l'entitat  

utilitza un llenguatge comunicatiu no sexista, però que caldrà elaborar un manual  

d'estil que ho reculli. 
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CONCLUSIONS FINALS 

 

La visió general de les treballadores és que no hi ha diferències entre el gènere en 

l’entitat. Moltes respostes, però es veuen condicionades  perquè a l’entitat només hi 

treballen dones. Així i tot creuen que si hi treballés algun home, les condicions 

serien les mateixes i no es farien diferències.  

Detectem però que falta la realització d’un protocol de prevenció d’assetjament 

sexual i un manual d’estil  que reculli el llenguatge no sexista, ja que tot i tenir les 

premisses clares per a la comunicació, no hi són en cap document.  

De les entrevistes realitzades amb el personal i seguint l’anàlisi qualitatiu, podem 

resoldre que en l’actualitat l’entitat  destaca en:  

 

a) TEMPS DE TREBALL, CONCILIACIÓ I CORRESPONSALITAT 

Flexebilitat horària, conciliació familiar i laboral i teletreball, segonsquè consta en 

el document d’explicació del conveni dels treballadors. Respecte a l’organització de 

l’horari (35 h) i per facilitar la conciliació laboral i familiar, considera que aquesta 

jornada es pot fer de forma flexible, sempre i quan es respongui a les necessitats 

de la feina que s’ha de dur a terme.  

A causa de l’elevada mobilitat de moltes treballadores de l’AACIC i que algunes 

viuen lluny de l’oficina,  es facilita el treball a domicili,  sempre que el tipus de 

feina que s’ha de fer ho permeti. D’aquesta forma s’evitaran desplaçaments 

innecessaris a l’oficina i es podran aprofitar millor les jornades laborals.  

El nombre d’hores extraordinàries no pot ser superior a les que assenyala la 

legislació vigent. 80 hores a l’any.  

L’entitat vetlla pel desenvolupament competencial i la gestió del talent de les 

professionals en plantilla oferint formació continua.  

S’intenta que les formacions es facin al lloc de treball i dins l’horari laboral evitant 

d’aquesta manera un desequilibri entre la vida personal i familiar que perjudica 

principalment la dona.  

 

 

b)  PRESÈNCIA EQUILIBRADA HORITZONTAL I VERTICAL.  

L'entitat diposa d'un presència equitativa d'homes i dones en el primer i segon 

nivell directiu.  

Òrgans de Govern actuals: 

- Junta Directiva: La presidenta, la secretària i tres vocals són dones, i el tresosres 

i dos vocals homes. presidenta una dona, secretaria una dona i tres vocals i 

tresorer un home i dos vocals= 3 homes i 5 dones 

- Comitè Científic: 6 dones i 3 homes.  

La nostra plantilla està formada majoritàriament per dones, aspecte  que pot tenir 

a veure amb un predomini femení en el sector d'activitat. El llenguatge  o les 

imatges que apareixen en les ofertes  de treball no transmeten idees  
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c) COMUNICACIÓ I LLENGUATGE 

 

La comunicació oral i escrita sempre ha estat molt respectuosa i s’ha anat 

adaptant a les necessitats que han anat sorgint tant en l’àmbit de les cardiopaties 

congènites com en el social. És per això que periòdicament es fanrevisions de 

textos per tal que compleixin els criteris generals i els marcats per l’entitat.  

 

No obstant això, l’entitat té previst l’el·laboració de mecanismes específics, com 

per exemple un manual d’estil, per a garantir que el llenguatge emprat, tant 

internament com en la comunicació externa sigui inclusiu i no reprodueixi els 

estereotips sexistes. 

 

• Formes habituals d’ús: infants amb cardiopatia congènita; adolescents amb 

cardiopatia congènita; joves amb cardiopatia congènita; adults amb cardiopatia 

congènita; famílies amb fills i filles amb cardiopatia congènita;  

• Ús de dobles formes: benvolgudes i benvolguts; ben trobades i ben 

trobats; pares i mares; fills i filles; voluntaris i voluntàries; sòcies i socis. Evitem 

les formes abreujades excepte els canals de comunicació que ens limiten l’espai 

(twitter o certs formularis) barra. Mai utilitzar el símbol @. 

• Ús de genèric per evitar dobles formes: Infants, joves, adolescents, adults, 

família, parella, matrimoni, col·lectiu, públic, base social, voluntariat, personal 

sanitari.  

• Tractament en cartes i publitrameses: si ens dirigim a la nostra base social 

(adults amb cardiopatia congènita, famílies i voluntariat) el tractament serà de tu. 

En el cas de dirigir-nos a la resta de la base de dades (persones d’interès i 

contactes d’Institucions) el tractament serà de vostè.  

• Tractament en xarxes: de tu.  

• Sempre que es pugui personalitzar els fets o les paraules per tal de fer la 

nostra comunicació més propera: Parlar directament de persones amb noms i 

cognoms enlloc de col·lectius. Si coneixem el nom de la metgessa o de le metge 

citar-lo i no parlar de personal sanitari o dels doctors o doctores.  

• Si per motius de protecció de dades no ens és permès dir el nom i els 

cognoms abans de parlar en general utilitzar formes més properes: un jove de 15 

anys de Tarragona, una nena de 8 anys de l’espai de trobada de Girona,  una 

família de Barcelona, una cardiòloga de la unitat d’adults ... 
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4.ACCIONS DE MILLORA I PLANIFICACIÓ 

 

A continuació descrivim les accions i la seva planificació :  

 

AACIÓ DE MILLORA OBJECTIU PLANIFICACIO RESPONSABLES DESTINATARIS 

Realització d’un pla 

d’ Igualtat 
Assolir la igualtat de tracte  i 

d'oportunitats entre dones i homes 
per eliminar la discriminació per 
raó de sexe. 

 

    2020-2021 Comissió d’ 

Igualtat  

Tota la plantilla  

 Informar als treballadors de que 

s’iniciarà un pla d’ Igualtat. 

   2020 Gerència Tota la plantilla 

 Formar de la comissió de treball.    2020  Gerència Tota la plantilla 

Diagnosi de Gènere A través d’una enquesta i d’entrevistes 

amb tota la plantilla, obtenir una 

diagnosi qualitativa i quantitativa de 

quines mesures l’empresa aplica per la 

igualtat de gènere i quines mancances 

té. 

    

 

    2020 

 

 

Comissió de treball 

 

 

Tota la plantilla 

 Valorar les necessitats detectades.      2020 Comissió de treball Tota la plantilla 

 

 Descriure les necessitats detectades.        2020 Comissió de treball Tota la plantilla 
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 Descriure les mesures que utilitza  la 

empresa.  

 

       2020 Comissió de 

treball 

Tota la plantilla 

 Implantar el teletreball amb la facilitació 

per part de l’empresa del material 

informàtic necessari per a la seva òptima 

realització + covid. 

 

 

      2020 

 

Comissió de 

treball 

Tota la plantilla 

 Crear el protocol de prevenció 

d’assetjament sexual i per raó de sexe.  

 

      2021 Comissió de 

treball 

Tota la plantilla 

 Crear un manual d’estil de comunicació 

escrita i oral  

       2021 Comissió de 

treball 

Tota la plantilla 
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4. SISTEMA D’AVALUACIO I SEGUIMENT 

 

El seguiment i l'avaluació a realitzar són dos processos complementaris que 

permetran conèixer el procés de desenvolupament del Pla d'Igualtat, així com els 

resultats obtinguts en les diferents àrees intervingudes. 

Aquests processos sistemàtics facilitaran informació sobre possibles necessitats i/o 

dificultats sorgides al llarg de l’execució, possibilitaran la cobertura o correcció i 

proporcionaran al Pla d’un cert grau de flexibilitat: 

 Facilitarà el grau de consecució dels objectius proposats al pla, així com els 

resultats obtinguts mitjançant el desenvolupament de les accions. 

 Permetrà analitzar l’adequació dels recursos, metodologies i procediments 

posats en marxa en el desenvolupament del Pla. 

 Possibilitarà una bona transmissió d’informació entre les àrees responsables i 

les persones involucrades, de manera que el Pla es pot adaptar per donar 

resposta continuada a les noves situacions i necessitats segons vagin sorgint. 

 

 

Per fer un correcte seguiment, farem una valoració qualitativa que inclourà les 

reflexions dels diferents resultats de les accions. 
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ACCIÓ 
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