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PER D IVERSITAT?

QUÈ ENTENEM

A què fa referència?



Fa referència, per tant, a la identitat i la individualitat 
de cada persona i a totes aquelles dimensions que 
ens apropen i a l’hora ens diferencien entre nosaltres,

LA DIVERSITAT ÉS LA

DE CAPITAL HUMÀ

coneixements, experiències, 
valors, habilitats...

SÒCIO-DEMOGRÀFIQUES

edat, gènere, ètnia, 
nacionalitat, ideologia...

Una societat, comunitat o organització diversa conté 
una àmplia varietat de persones representatives de 

diferents cultures, llengües, gèneres, trajectòries, etc.

qualitat de 
posseir varietat.



LA D IVERSITAT

Què suposa reconèixer la diversitat
en l'entorn empresarial?

RECONÈIXER



Reconèixer 
la diversitat

RECONÈIXER LA RIQUESA 

suposa...

de cada individu i totes aquelles 
característiques que fan úniques a les 
persones i que aporten als grups valor i 
heterogeneïtat. 

en les maneres d’ésser i de fer

APRECIAR LES SINGULARITATS 
I DIFERÈNCIES



LA D IVERSITAT

Què implica respectar la diversitat
en l'entorn empresarial?

RESPECTAR



Respectar la 
diversitat

COMPRENDRE

implica...

ja sigui en una organització concreta 
o a la comunitat en general.
 

que totes les persones, 
independentment d’aquestes 
singularitats, tenim 
 DRET A PARTICIPAR
DE MANERA PARITÀRIA,



“La diversitat és com la riquesa cromàtica: embelleix el 
paisatge. Ens pot agradar molt el blau o el verd. O el vermell o 

el gris perla, però la combinació de tots aquests colors donarà 
un resultat més enriquidor que el domini d’un de sol.”

J. Cela; X. Gual; C. Màrquez; M. Utsel (1997). El tractament de la diversitat en les etapes 
infantil i primària (pàg. 25). Barcelona: Rosa Sensat
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Aquestes actuacions estan subvencionades pel Departament dʼEmpresa i Treball i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència –finançat per la Unió Europea-Next Generation EU

FINANÇAT PER:
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