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UUNN II TTAATT   DDEE   CC OONN EE II XXEEMM EE NNTT   

DDiivveerrssiittaatt  ccuullttuurraall    
“La diversitat cultural amplia les possibilitats d’elecció que 
s’ofereixen a cadascun de nosaltres; és un dels motors del 

desenvolupament” 

Declaració universal de la UNESCO sobre diversitat cultural 
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Què és? 

 La gestió de la diversitat cultural és un conjunt d’accions destinades a 
posar en valor la diversitat cultural present a la nostra organització per tal 

de millorar-ne els resultats econòmics, la motivació, la innovació i el 
posicionament. Això implica vèncer reticències originades en la por a allò 
diferent. La diversitat cultural més freqüent és la relacionada amb el lloc 

d’origen, però també poden haver-hi importants diferències culturals en 
funció de l’edat, l’orientació sexual o l’estil de vida. 

 Sovint la diversitat cultural es classifica com una diversitat oculta 
perquè no és tan visible ni manifesta com altres diversitats (gènere, 

discapacitat, etc.) però té el potencial d’aportar importants beneficis a la 
cadena de valor.  

 No es tracta només de passar d’una organització monocultural a una 

organització multicultural on simplement es tolerin les diferències. El gran 



Un i tat  de  Cone i xement  – D i vers i tat  cu l t ura l  

Novembre  20 1 3 

factorhuma.org  -2- 
Fundació Factor Humà 

repte de la gestió de la diversitat cultural és arribar a solucions 
interculturals, que millorin el clima i la qualitat de la presa de decisions 
dins una identitat i uns objectius comuns com a organització.  

 La diversitat cultural està impulsada per importants canvis en el 
context socioeconòmic: 

 Creixent internacionalització: el 60% dels ingressos de les 
societats de l’IBEX 35 provenen de l’estranger.  

 Migracions i desplaçaments: la supressió de barreres internes 

dins la UE i els fluxos migratoris han augmentat els darrers anys la 
diversitat cultural de les organitzacions. Amb la crisi, però, s’està 
produint un descens de població immigrant per primer cop en 

dècades. 

 Necessitat d’obertura de nous mercats: en un context marcat 

per la crisi econòmica, l’obertura de nous mercats, ja sigui a 
l’exterior o abastant segments de població on abans no arribàvem, 

no es resol simplement tenint el web i els materials comunicatius 
en diferents idiomes. És necessari conèixer també els usos i 
costums, les creences, els tics adquirits, les particularitats 

històriques i socioculturals del mercat on volem entrar. 

 Els principals avantatges de disposar d’una estratègia de gestió de la 

diversitat cultural són: 

 Els grups culturalment diversos són més creatius i innovadors. Els 

grups homogenis tendeixen més al pensament grupal i al consens 
irreflexiu. 

 Millora la reputació de l’organització. 

 Facilita l’obertura de nous mercats. Ajuda a superar les barreres 

culturals als negocis i millora la negociació intercultural. 

 Contribueix a l’atracció i retenció del talent. 

 Ofereix noves perspectives sobre el nostres productes i serveis. 

Eines  

Les organitzacions amb bones pràctiques en aquest àmbit han aconseguit una 

cultura organitzacional que celebra la diversitat cultural. Algunes de les eines 
per aconseguir-ho són: 

 Formació en diversitat: formar els/les caps en la gestió d’una plantilla 

diversa. Això implica programes formatius dissenyats amb l’accent en la 
comunicació i la motivació. També és útil formar les persones treballadores 



Un i tat  de  Cone i xement  – D i vers i tat  cu l t ura l  

Novembre  20 1 3 

factorhuma.org  -3- 
Fundació Factor Humà 

en el respecte a la diversitat cultural i procurar evitar que es formin grups 
estancs en funció de l’origen cultural. 

 Suport a l’acollida: sobretot durant el procés d’acollida, la persona 

culturalment diversa que arriba a un grup consolidat i homogeni pot 
percebre reticències i hostilitat. La previsió d’aquest fenomen en els plans 

d’acollida i la figura d’un/a acompanyant que l’ajudi en la socialització pot 
ser molt útil. Algunes organitzacions van més enllà i acompanyen en tot el 

procés d’adaptació, també fora de l’organització. Per exemple, SADA 
Catalunya compta amb la figura de l’assistent social que ajuda al terç 
d’estrangers que componen la plantilla en gestions quotidianes com buscar 

pis, realitzar tràmits per a la reagrupació familiar i gestionar les beques 
menjador.  

 Codi comunicatiu: certs estils comunicatius poden resultar ofensius 

segons la sensibilitat cultural. L’estil mediterrani és directe (fins i tot abrupte 
a ulls d’altres cultures); l’anglosaxó, concís; l’asiàtic, formal, sovint el·líptic i 

conscient de la jerarquia, etc. És recomanable comptar amb un codi 
comunicatiu o llibre d’estil que estableixi uns estàndards acceptables per a 

una plantilla culturalment diversa. No es tracta de comunicar amb diversos 
estils, sinó adoptar un to el més neutre i professional possible, que no doni 
peu a equívocs. 

 Auditoria de diversitat: per tal d’aprofitar la diversitat cultural primer 
cal ser conscients de la situació de la nostra organització. Una auditoria de 

diversitat pot donar resposta a preguntes com: fomentem prou els equips 
diversos? Tenim departaments exclusivament monoculturals? Hi ha espais 

d’interrelació entre cultures? Els plats del nostre menjador reflecteixen 
només els gustos d’una cultura? Comuniquem de manera inclusiva?  

 Calendaris i horaris inclusius: tenir en compte la procedència cultural 

de les persones treballadores a l’hora de dissenyar els horaris. Per exemple, 
l’Escorxador de Girona preveu un descans a la matinada que permet 

esmorzar als treballadors durant el Ramadà. El grup d’hotels Majestic també 
permet a les treballadores musulmanes flexibilitzar els horaris durant el 

Ramadà, així com facilitar que una treballadora filipina pugui assistir a una 
missa catòlica en dissabte. El calendari laboral reflecteix una concepció de la 
setmana i de les festivitats de base cristiana. És el cas també de detalls com 

les felicitacions i decoracions nadalenques (si felicitem el Nadal, per què no 
felicitar l’Any Nou xinès o la Festa del Sacrifici islàmic). 

  

La dada 

Segons un estudi de Dubrin (2003, veure Materials) la diversitat cultural ofereix 

un avantatge competitiu mesurable, però per tal que aquest avantatge es 
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materialitzi cal que s’implementin les estructures organitzacionals i les 
estratègies necessàries per salvar les distàncies comunicatives i actitudinals 
entre persones de diferent cultures. Altres estudis (Observatori Sodexo) 

confirmen que la comunicació interna ha de ser reforçada en equips 
culturalment diversos per evitar malentesos i reaccions adverses davant un 
mateix missatge. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLICACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ 

 No n’hi ha prou amb oferir un curs o capacitació 
esporàdica sobre diversitat cultural. S’ha 
d’aconseguir que el treball per gestionar la 
diversitat formi part de l’estratègia 

organitzacional. 

 Per això cal integrar el factor cultural en el pla de 
diversitat general, juntament amb altres 
diversitats més visibles. També cal saber d’on 
partim amb una auditoria de diversitat. 

 Comprometre la direcció amb la diversitat 
cultural; tasca més fàcil si la pròpia direcció és 
diversa. 

INTERVENCIÓ DE RECURSOS HUMANS  

Quant a RH, la diversitat cultural impacta 
pràcticament totes les àrees de la seva activitat:  

 Selecció: definir els perfils en funció del lloc i 

competències, tot evitant les definicions 
culturalment restrictives. 

 Acollida: plans d’acollida que incloguin un 
acompanyament inicial. 

 Formació: tant de caps com de persones 

treballadores. 

 Disseny d’horaris inclusius. 

 Codi de comunicació interna. 

 Comunicar externament (clients, proveïdors) la 
nostra política de diversitat no només com a acció 

de RSE, sinó també com a aposta estratègica 
(això al seu torn millorarà l’atracció de talent). 
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L’experiència 

 

 Amb presència a Espanya des de 1976, Sodexo ofereix solucions de 

qualitat de vida diària per a empreses, institucions, hospitals i centres de 
tercera edat, col·legis, universitats, etc. La seva oferta de solucions integrals 
de servei inclou solucions de servei on-site (restauració i facilities 

management) i solucions de motivació (beneficis per a persones empleades, 
incentius i reconeixement, ajudes públiques). 

 La seva plantilla està integrada per més de 4.000 persones repartides 

per tota Espanya. A nivell mundial, Sodexo té 380.000 persones 

treballadores a 80 països diferents. 

 L’any 2009, Sodexo signà el Charter de la diversitat, situant-se entre les 

primeres trenta organitzacions en donar suport a aquesta iniciativa de 
l'Institut Europeu per a la Gestió de la Diversitat. Un dels punts d’aquest 
document convida a estendre i comunicar el compromís amb la diversitat a 

altres organitzacions. En aquesta línea, Sodexo creà l'Observatori Sodexo 
de la Diversitat. 

 L'Observatori és una iniciativa conjunta de Sodexo i l'Institut Europeu per 
a la Gestió de la Diversitat amb la finalitat de projectar al món corporatiu el 

coneixement científic sobre l’estratègia de gestió de la diversitat en les 
organitzacions i el seu impacte en la societat i l’economia. 

 Les principals activitats de l’Observatori són: 

 Panell de tendències: és un estudi científic continuat en el qual 

les organitzacions participants ofereixen la seva experiència en 
gestió de la diversitat (a través d’enquestes i informes) i poden 

obtenir un informe individual sobre la situació de la seva 
organització en el context del seu sector. 

 Activitats d’anàlisi: un grup expert, format per professionals del 

món acadèmic i corporatiu, analitza la informació recollida pel 
panell de tendències, identifica factors clau que impacten de forma 

positiva i negativa els processos de gestió de la diversitat i elabora 
informes periòdics que ajudin a la implementació de models de 
gestió de la diversitat. 

 Activitats de divulgació: difusió de la revista Global Inclusion 

News, difusió dels resultats de l’anàlisi de tendències, organització 
de jornades, aliances amb altres organitzacions internacionals, etc. 

http://www.observatoriosodexodeladiversidad.com/
http://www.observatoriosodexodeladiversidad.com/
http://www.observatoriosodexodeladiversidad.es/noticias/ver/revista_sodexo_global_inclusion_news
http://www.observatoriosodexodeladiversidad.es/noticias/ver/revista_sodexo_global_inclusion_news
http://www.observatoriosodexodeladiversidad.es/noticias/ver/revista_sodexo_global_inclusion_news
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 La diversitat cultural és una de les pràctiques que aquesta cadena de 
cafeteries ha integrat en el nucli del seu negoci. L’equip de gestió de la 

diversitat d’Starbucks (Diversity and Inclusion Team) té els següents 
objectius: 

 Construir una plantilla diversa. 

 Augmentar les competències en gestió de la diversitat dels/de les 

caps i directius/ves. 

 Crear una cultura inclusiva oberta a minories i a les 

característiques culturals de les comunitats on té presència. 

 Fomentar la diversitat a la cadena de subministrament. 

 Per impulsar aquest darrer punt, compta amb un Programa per a la 

diversitat dels proveïdors, que incentiva els proveïdors amb plantilles on un 
mínim del 51% de les persones treballadores pertanyin a grups i col·lectius 
desfavorits (minories ètniques, discapacitats, orientacions sexuals no 

heteronormatives). 

 L’adopció de característiques de la cultural local en l’organització 

dels espais ajuda les persones treballadores a identificar-se culturalment 
amb l’organització. Per exemple, l’Starbucks de Fuzhou (Xina) té l’estructura 

d’un pati tradicional xinès i motius al·lusius a les peces del popular joc 
oriental Weiqi (també conegut com Go). 

 En el cas d’una multinacional, el compromís amb la diversitat cultural 

també es fa palès en la integració en posicions directives de persones 
dels països on tenen presència. Aquesta aposta augmenta el coneixement 

de la cultura local en la presa de decisions. 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Dubrin, J. Fundamentos de Comportamiento Organizacional. México: Editorial 

International Thomson, 2003. 
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Gestió de la diversitat cultural a les empreses 

Llibre en versió digital de Montse Ventosa García-Morato editat per la Fundación 

Bertelsmann que analitza amb perspectiva històrica el creixent pes dels factors 
culturals a les organitzacions i el situa en el rerefons d’importants 

transformacions socials i del mercat laboral. 

http://www.fundacionbertelsmann.org/fundacion/data/ESP/media/empresas(1).

pdf 

 

Diversidad corporativa 

Blog d’Uxío Malvido sobre diversitat i inclusió que ha obtingut dues mencions 
consecutives en els Premis Blogosfera de RRHH. Analitza les tendències 

contemporànies de totes les vessants de la diversitat. 

http://diversidadcorporativa.com/ 

 

Mira tu empresa con otros ojos 

Guia per a la gestió de la diversitat cultural publicada per Cruz Roja. Fa especial 

incidència en els beneficis per a l’organització i en combatre tòpics com ara que 
la diversitat cultural és font de conflictes. 

http://www.cruzroja.es/empresas/descargas/folleto_diversidad.pdf 

 

 “Diversitat generacional”. Fundació Factor Humà, 11/12/2012. 

La gestió de la diversitat generacional també està inclosa en la diversitat 
cultural. En aquesta unitat de coneixement a la feina van explorar com garantir 

l’equilibri dels diferents grups d’edat dins l’organització, que asseguri la la 
pluralitat de perspectives, la cohesió interna, la transmissió dels coneixements i 

l’aprofitament de les contribucions de cada generació. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9

888 

http://www.fundacionbertelsmann.org/fundacion/data/ESP/media/empresas(1).pdf
http://www.fundacionbertelsmann.org/fundacion/data/ESP/media/empresas(1).pdf
http://diversidadcorporativa.com/
http://www.cruzroja.es/empresas/descargas/folleto_diversidad.pdf
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9888
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9888

