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Què és? 

 Fer ús d’un llenguatge inclusiu consisteix en propiciar l’emissió de 

missatges que no atemptin contra la dignitat de dones o homes i fomentin 

les comunicacions no discriminatòries i el llenguatge no sexista en 
qualsevol àmbit organitzacional. L’objectiu més general de la comunicació 
inclusiva és donar rellevància a la presència dels dos sexes en els diferents 

missatges emesos i evitar també l'ús d’imatges que poguessin afectar la 
dignitat de dones o homes o que transmetin estereotips sexistes. 

 Conceptes a diferenciar: 

 Sexe: conjunt de les peculiaritats bioquímiques, fisiològiques i 

orgàniques que constitueixen les diferències biològiques que 
existeixen entre dones i homes. 

 Gènere: té dos significats diferents: 
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 Categoria gramatical que permet classificar els noms i els 

adjectius en masculins i femenins (en català i castellà). Hi 
ha llengües que tenen altres gèneres com el neutre (grec) i 

també n’hi ha que no es caracteritzen per la flexió de gènere 
(anglès, xinès). 

 En antropologia i sociolingüística fa referència a la 
construcció cultural de la identitat, els rols i les funcions 

dels sexes.  

La comunicació amb perspectiva de gènere implica incloure en el 

llenguatge i les imatges un tracte igualitari i respectuós cap a 
dones i homes, utilitzant els recursos i eines que ens ofereix la 

llengua. 

 A partir d’aquests conceptes podem precisar la definició de sexisme en el 

llenguatge: ús de paraules i expressions que reflecteixen els prejudicis de 
gènere (masclisme, misogínia) que ignoren la presència d’un dels sexes. La 

concreció més freqüent d’aquest sexisme és l’abús de la forma gramatical 
genèrica no marcada (la masculina) per fer referència a persones i 
col·lectius de persones dels dos sexes amb pretès valor genèric. El resultat 

és l’absència de les dones en el discurs i la seva exclusió del contingut 
del missatge. 

 Ús inclusiu: clientela en comptes de els clients. La direcció en 
comptes d’el director. 

 Una altra mostra de sexisme en el llenguatge és l’associació de  

determinades professions només als homes o només a les dones. Solen 
ser oficis i càrrecs en què predomina un dels dos sexes i estereotipats com a 
masculins o femenins (infermeres i metges). Un altre exemple és la 

utilització del femení per designar feines amb menor prestigi social i el 
masculí per designar feines amb més estatus. Per evitar aquesta tendència, 

alhora que no es cronifiquen els estereotips, es recomana utilitzar termes 
que englobin homes i dones. 

 Ús inclusiu: personal de neteja en comptes de dones de fer feines; 

l’equip mèdic en comptes dels metges.   

 Tots els canals de comunicació emprats per una organització són 
susceptibles de verificar un llenguatge inclusiu: circulars internes, correus 

electrònics i intranet, notes d’avís, targetes de presentació, convenis 
col·lectius1, cartes i correspondència, formularis i qüestionaris, instruccions 

de serveis, ofertes de treball, agenda d’esdeveniments, oferta formativa, 
notes de premsa, etc. 

 Cal tenir present que la comunicació no només comprèn els textos escrits, 

també s’estén a: 

                                           

1 http://www.ccoo.es/comunes/temp/recursos/1/643228.pdf  

http://www.ccoo.es/comunes/temp/recursos/1/643228.pdf


Un i t at de Cone ixement  – L lenguatge inc lus i u   

Feb re r  20 1 2  

factorhuma.org  -3- 

Fundació Factor Humà 

 Comunicació oral: per exemple cal assegurar-se que la salutació 

protocol·lària a l’inici d’una reunió o acte sigui incloent. 

 Comunicació iconogràfica: vigilar de no condicionar les 

persones receptores del missatge visual ni reforçar estereotips 

com per exemple en el cas d’un Màster en Química que s’anuncia 
només amb imatges d’homes al laboratori. 

 Una de les àrees on la comunicació inclusiva té molt terreny a guanyar és la 

publicitat. La majoria d’anuncis continuen alimentant estereotips de gènere 
i continguts sexistes. 

 Hi ha sectors que s’han mostrat reticents als avenços en comunicació i 

llenguatge inclusius. El més notoris, per la seva rellevància pública, són 
determinats membres de la Real Academia Española (RAE). 

Eines 

 Formes concretes: quan un text fa referència a una persona determinada, 
o a un grup de persones del mateix sexe, s’ha d’adaptar el discurs al gènere 

que correspon: Clara Valls, tinenta d’alcaldia. 

 Formes genèriques:  

 Noms de professions, titulacions o càrrecs: 

 L’acció en comptes de la persona: Formació en mediació en 
comptes de formació de mediador. 

 La funció en comptes de la persona: La candidatura a la 
presidència en comptes de La candidatura a president. 

 L’organisme o la unitat administrativa en comptes de la 

persona: Cal adreçar-se a la Intervenció Delegada en 
comptes de Cal adreçar-se a l’interventor. 

 Expressions despersonalitzades: Amb la col·laboració de en 

comptes de Col·laboradors. 

 Les paraules persona i part: La persona interessada en comptes 
de L’interessat. La part demandant en comptes de El o la 

demandant. 

 Adjectius: Cal un informe mèdic en comptes de Cal un informe 

del metge. 

 Frases i perífrasis: Us donem la benvinguda a la jornada en 

comptes de Benvinguts i benvingudes a la jornada. 



Un i t at de Cone ixement  – L lenguatge inc lus i u   

Feb re r  20 1 2  

factorhuma.org  -4- 

Fundació Factor Humà 

 Formes dobles: 

 Formes dobles senceres: hi ha una vacant de tècnic o tècnica de 

prevenció. 

 Articles i preposicions: quan fem servir denominacions 

dobles, podem utilitzar únicament l’article corresponent al 
primer element enumerat: Signatura del director o 

directora. 

 Concordança en substantius: aquesta forma de 

desdoblament únicament és vàlida en la coordinació de 
substantius invariables quant al gènere: Els i les 

representants. 

 Adjectius: els adjectius que acompanyin a denominacions 

dobles no és necessari que també tinguin una forma doble, 
sinó que cal facilitar la lectura del text: El funcionari o 

funcionària encarregada del registre. 

 Formes dobles abreujades: només són adequades en textos 

breus i esquemàtics (impresos, notes, llistes, taules o gràfics, 
anuncis de feina, etc.): Tècnic/a superior. 

 Prescindir de determinants i/o articles amb substantius neutres, de 
manera que s’incloguin a dones i homes i s’elimini el matís de gènere: 

cadascun dels representants ha de presentar la seva proposta, canviar-ho 
per cada representant ha de presentar la seva proposta. 

 

La dada 

El llenguatge inclusiu s’ha inclòs en el marc legal com a criteri d’actuació i bé a 

fomentar. Les referències normatives actuals es troben en la Llei Orgànica 

3/2007 per a la igualtat efectiva entre dones i homes, l’article 14 de la qual 
estipula que, entre altres, seran criteris generals d’actuació dels poders públics, 
“la implantació d’un llenguatge no sexista en l’àmbit administratiu i el seu 

foment en la totalitat de les relacions socials, culturals i artístiques”. 

 



Un i t at de Cone ixement  – L lenguatge inc lus i u   

Feb re r  20 1 2  

factorhuma.org  -5- 

Fundació Factor Humà 

Guia de Treball 

INDICADORS PER VERIFICAR L’ÚS D’UN 
LLENGUATGE INCLUSIU 

☑ S’ha refusat la utilització del masculí com a fals 

genèric 

☑ La utilització de dobles sentits i jocs de paraules 

no indueix a elements sexistes 

☑ S’ha evitat la masculinització de professions 

sense suport gramatical, que identifiqui el masculí 
amb el prestigi, competència o reconeixement 

☑ En els tractaments s’ha fet un ús de fórmules 

simètriques i formes equivalents per nomenar o 

establir categories jeràrquiques 

☑ No apareix l’home com a únic subjecte d’acció i 

de referència 

☑ S’ha utilitzat el criteri alfabètic evitant 

mencionar sistemàticament en primer lloc als 
homes i en segon a les dones 

☑ S’ha utilitzat la redacció ad hoc en els documents 

tancats en els quals es coneix la persona 
destinatària 

 

L’experiència 

 

 

L’experiència exposada a continuació ens ha estat facilitada per Irene Porta, 

responsable de Comunicació Interna de MC MUTUAL: 

MC MUTUAL és una entitat sense ànim de lucre, autoritzada pel Ministeri de 
Treball i Immigració, el principal objectiu de la qual és col·laborar en la gestió 

de la Seguretat Social prestant als i a les mutualistes l’assistència sanitària i 
cobertura econòmica derivades dels accidents de treball i malalties 
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professionals. MC MUTUAL també està molt compromesa amb la prevenció de 
riscos laborals per la seva contribució a la reducció de la sinistralitat laboral. 

En general, l’ús que es fa del llenguatge en els diferents àmbits de la societat 

no es correspon amb l’evolució social que s’ha produït en els darrers anys dels 

homes i les dones. No solament han canviat o evolucionat els rols assignats a 
cada sexe, sinó també els drets i deures, que són els mateixos per ambdós 
sexes. Per tant, és una evidència que totes les persones som iguals davant la 

llei i això s’ha de reflectir, no només en els drets i deures que tenim sinó també 
en el llenguatge que utilitzem (ja sigui escrit, verbal, gestual/visual o 

mitjançant imatges). 

A MC MUTUAL apostem clarament per la igualtat d’oportunitats entre homes i 

dones i de fet, això ja es recull en el nostre primer Pla d’igualtat de l’any 2006 
(abans que sortís la llei) i segueix vigent en el nostre pla actual. Igualtat pel 

que fa a temes de Selecció (entrevistes evitant preguntes sexistes o de caràcter 
privat, inclusió d’un ítem a l’enquesta de satisfacció que passem a les persones 
candidates sobre si se’ls ha fet algun tipus de pregunta discriminatòria o de 

caràcter privat durant el procés de selecció, ús d’un llenguatge integrador en 
els anuncis d’ofertes de treball i en les imatges, etc.); Formació (compromís per 

part de les persones que exerceixen com a formadores d’utilitzar exemples no 
sexistes en els cursos de formació, inclusió d’un ítem a l’enquesta de satisfacció 
que passem a l’alumnat sobre si s’ha respectat el principi d’igualtat 

d’oportunitats en els exemples i explicacions utilitzats en el curs); Promoció 
(igualtat d’accés a les places vacants); Comunicació (utilització de llenguatge 

integrador, sensibilització a la plantilla en temes d’igualtat, etc.); Mesures de 
conciliació, de salut i relacions laborals (garantir l’equitat salarial). No en va MC 
MUTUAL va obtenir l’acreditació del distintiu Òptima l’any 2006, que ens 

acreditava com una empresa compromesa amb la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes. 

Més concretament, i pel que fa a l’ús del llenguatge integrador, no només és un 
tema que està recollit en el nostre Pla d’igualtat sinó que també apareix a la 

nostra Guia de la Comunicació. 

El nostre llenguatge és molt ric, només hem d’aprendre a usar-lo i 

comprovarem que hi ha un munt de paraules que es poden utilitzar per 
substituir les que sonen malament o que s’inclinen massa cap a un dels 

gèneres. Per això, tal i com apuntem a la Guia, sempre que sigui possible 
utilitzarem un llenguatge integrador, amb substantius masculins i femenins per 

a que tothom se senti identificat, o bé ens esforçarem a buscar un substantiu 
genèric. A més a més acompanyem la Guia de la Comunicació, d’un glossari de 
termes, que són més utilitzats a l’organització, perquè serveixin d’ajuda.  

Així doncs aquesta és la premissa que seguim en tots els nostres canals de 
comunicació interna (portal corporatiu, revista interna, bloc, etc.) i així ho hem 

transmès a tot el nostre equip humà. 

A MC MUTUAL pensem que el llenguatge no solament descriu la realitat sinó 

que també la construeix. Per això és molt important l’ús que se’n fa. 
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L’any 2008 la Universitat Autònoma de Barcelona, per encàrrec de l’Observatori 

per a la Igualtat, elaborà la nova Guia per a l’ús no sexista del llenguatge2 a la 

UAB.  

El servei lingüístic de la UAB elaborà aquesta guia amb dos objectius bàsics: 

 Fer visibles les dones en tots els àmbits i en totes les situacions. 

 Evitar al màxim haver de fer servir el masculí plural genèric. 

La novetat d’aquesta guia respecte a d’altres que s’han elaborat en l’àmbit 

català és que s’hi presenten problemàtiques i solucions per a tres llengües: 
català, castellà i anglès, il·lustrades amb exemples en cada llengua. 

Representa, doncs, un pas més de la UAB cap al multilingüisme. 

El principi que orienta les recomanacions de la Guia és:  

 Aprofitar les possibilitats que ens proporciona la gramàtica, que és 

flexible i s’adapta a l’evolució de la societat i a les necessitats 
comunicatives, sense allunyar gaire la redacció dels textos del 
llenguatge comú formal, és a dir, amb mesura i amb sentit comú, 

sense violentar la llengua ni caure en expressions forçades o 
artificioses. 

El document estableix una distinció segons els col·lectius destinataris del 
document i la seva difusió: 

 Adreçats a una persona concreta: evitar la forma doble i usar la 

que correspongui segons la persona a qui s’adreça el text o a qui 
ens referim. Tampoc no s’ha d’utilitzar el tractament senyoreta, 
atès que comporta una discriminació respecte del masculí, que no 

distingeix els homes casats dels que no ho són. 

 Documents públics sense persona destinatària coneguda: usar 

formes genèriques i altres expressions invariables pel que fa al 
gènere.  D’aquesta manera, s’evita la incomoditat i la redundància 

de la designació doble (els nens i les nenes, l’home i la dona), si 
bé en determinats casos pot ser apropiat utilitzar aquest recurs 

per tal de no repetir sempre les mateixes expressions. 

Exemples de solucions proposades: 

                                           

2 
http://www.uab.es/servlet/Satellite?c=Page&cid=1090226434100&noticiaid=1227512987110&pa
gename=UAB%2FPage%2FTemplatePlanaDivsNoticiesdetall  

http://www.uab.es/servlet/Satellite?c=Page&cid=1090226434100&noticiaid=1227512987110&pagename=UAB%2FPage%2FTemplatePlanaDivsNoticiesdetall
http://www.uab.es/servlet/Satellite?c=Page&cid=1090226434100&noticiaid=1227512987110&pagename=UAB%2FPage%2FTemplatePlanaDivsNoticiesdetall
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 Tractament de vós serveix per a un o per a diversos destinataris, 

siguin dones o homes (“Em plau convidar-vos a la recepció que 
tindrà lloc...”). 

 Omissió del subjecte: en català i en castellà, ometre el subjecte 

pot ser un bon recurs per evitar l’ús de pronoms amb marca de 
gènere per fer referència a col·lectius o persones indeterminades. 

 L’ús del símbol @ (arrova) per englobar els dos sexes és 

inadmissible i, a més, no resol el problema de la oralitat en ser 
impronunciable. 

 

PROPOSTA EN COMPTES DE 

L’alumnat Els alumnes 

La plantilla Els treballadors 

El personal de secretaria Les secretàries 

El personal de neteja Les dones de la neteja 

La gent de Barcelona Els barcelonins 

 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Instituto Cervantes. Guía de comunicación no sexista: Pautas y sugerencias 

para lograr un trato lingüístico más igualitario. Madrid: Aguilar, 2011. 

Lledó, Eulàlia. De llengua, diferència i context. Barcelona: Institut Català de les 

Dones, 2007, 2a ed. 

 

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Themis – Corrector de llenguatge sexista 

Web que permet detectar llenguatge sexista en documents i pàgines webs. La 

versió demo permet l’anàlisi d’un màxim de cinc documents al dia.  

http://analisis.themis.es 

http://analisis.themis.es/
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Nombra en red 

Recurs informàtic del Instituto de la Mujer per a facilitar els usos no sexistes del 
llenguatge. Es tracta d’una base de dades que ofereix alternatives d’ús que ni 

invisibilitzin ni discriminin les dones. 

http://www.inmujer.es/ss/Satellite?c=MIGU_Generico_FA&cid=1244208344763

&language=cas_ES&pageid=1264005697394&pagename=InstitutoMujer%2FMI
GU_Generico_FA%2FIMUJ_Formacion  

 

Marcar les diferències: la representació de dones i homes a la llengua 

Recull de diferents procediments i recursos de la llengua que ens poden 

permetre triar entre més d’una possibilitat, segons criteris de funcionalitat o 
d’estil. Inclou un vincle a la Guia d’usos no sexistes de la llengua en els textos 

de l’administració de la Generalitat de Catalunya. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a1

29d410b0c0e1a0/?vgnextoid=6867bd051ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCR
D&vgnextchannel=6867bd051ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextf

mt=default  

 

Recomanacions de la UNESCO per a un ús no sexista del llenguatge  

Recull les recomanacions de la UNESCO sobre el sexisme en la llengua. Parteix 
de la idea que els prejudicis sexistes que la llengua transmet sobre les dones 

reflecteixen el paper social que se’ls ha atribuït durant generacions. A més, es 
completa amb exemples pràctics les possibles solucions proposades. 

http://www.unescocat.org/ca/recursos/publicacions/recomanacions-de-la-
unesco-per-a-un-us-no-sexista-del-llenguatge 

 

Guía de la Comunicación Incluyente 

Guia molt completa de La Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, 

adreçada específicament a les necessitats de les organitzacions. 

http://www.aprenderaemprender.es/wp-

content/uploads/2011/04/GuiaComuniconIncluyente.pdf 

 

http://www.inmujer.es/ss/Satellite?c=MIGU_Generico_FA&cid=1244208344763&language=cas_ES&pageid=1264005697394&pagename=InstitutoMujer%2FMIGU_Generico_FA%2FIMUJ_Formacion
http://www.inmujer.es/ss/Satellite?c=MIGU_Generico_FA&cid=1244208344763&language=cas_ES&pageid=1264005697394&pagename=InstitutoMujer%2FMIGU_Generico_FA%2FIMUJ_Formacion
http://www.inmujer.es/ss/Satellite?c=MIGU_Generico_FA&cid=1244208344763&language=cas_ES&pageid=1264005697394&pagename=InstitutoMujer%2FMIGU_Generico_FA%2FIMUJ_Formacion
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=6867bd051ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6867bd051ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=6867bd051ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6867bd051ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=6867bd051ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6867bd051ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=6867bd051ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6867bd051ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.unescocat.org/ca/recursos/publicacions/recomanacions-de-la-unesco-per-a-un-us-no-sexista-del-llenguatge
http://www.unescocat.org/ca/recursos/publicacions/recomanacions-de-la-unesco-per-a-un-us-no-sexista-del-llenguatge
http://www.aprenderaemprender.es/wp-content/uploads/2011/04/GuiaComuniconIncluyente.pdf
http://www.aprenderaemprender.es/wp-content/uploads/2011/04/GuiaComuniconIncluyente.pdf

