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TREBALL 

El treball és fonamental per a la independència personal i com a agent de socialització. Però calen mesures per a un accés al treball amb més igualtat i menys 

discriminació. Mesures per dignificar nínxols laborals de precarietat ocupats majoritàriament per grups vulnerables. D’altra banda, la diversitat ens obre 

oportunitats per al desenvolupament econòmic: nous productes i serveis per atendre una demanda més diversa, més possibilitats de relació amb el món, 

més internacionalització, més connexió amb noves tendències... El centre de treball és l’espai d’interacció on passem, els qui treballem, més hores al dia, 

però és també un espai de segregació? En tots els casos? Com ho podem canviar? 

  Igualtat Diversitat Interacció positiva 

Treball 

(exemples 

per debatre) 

Què estem 

fent? 
Què estem fent per la igualtat? 

Què estem fent pel coneixement i el 

reconeixement de la diversitat? 

Què estem fent per fomentar la 

interacció positiva? 

Què podem 

fer? 

Què podem fer per tenir processos de 

selecció basats en les competències i 

que no siguin discriminatoris? 

 

Com podem participar en la 

regularització de persones en situació 

administrativa irregular a través de la 

inserció laboral? 

 

Com podríem agilitzar i facilitar el 

reconeixement d’estudis fets a 

l’estranger? 

 

Com podem dignificar el treball de la 

llar i les cures? 

Quines possibilitats de desenvolupament 

econòmic ens pot aportar el fet de tenir 

persones ben relacionades amb altres 

països? 

 

Quins nous mercats pot obrir la diversitat 

de la demanda? 

 

Com podem reconèixer la diversitat 

religiosa als centres de treball? 

 

Com podem adaptar llocs de treball a 

persones amb capacitats diverses? 

Com podem fomentar la 

contractació de persones 

d’orígens culturals diversos i 

evitar la segregació als centres de 

treball? 

 

Com podem incloure els grups 

minoritaris als sindicats i a les 

associacions empresarials perquè 

siguin espais d’interacció? 

 

Com podem incloure grups 

minoritaris al treball públic? I en 

llocs visibles? 

  


