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Què és? 

 La gestió de la diversitat generacional a la feina és el conjunt de 

mesures destinades a garantir un equilibri dels diferents grups d’edat dins 

l’organització, que asseguri la diversitat cultural i la pluralitat de 
perspectives, la cohesió interna, la transmissió dels coneixements i 
l’aprofitament de les contribucions de cada generació. 

 Tota classificació que englobi milions de persones és necessariament 
esquemàtica. Tanmateix, es poden apreciar grans moviments de fons que 

configuren diferents generacions en funció de les circumstàncies 
històriques i geogràfiques: 

 Baby boomers (persones nascudes entre 1955 i 1970): reben el 
nom del boom de natalitat que van viure els països desenvolupats 

després de la II Guerra Mundial. A EUA el boom es produí entre 
1946 i 1964. A Espanya es produí amb 10 anys d’endarreriment 

respecte als EUA, però també s’allargà més en el temps solapant-



 

Un i t at de Cone ixement  – D ive rs i tat  generac iona l   

Desembre  20 1 2 

factorhuma.org  -2- 

Fundació Factor Humà 

se en part amb la Generació X (1955 a 1979). Es caracteritzen 
pels valors de la constància en el treball, fidelitat a l’organització i 
la jerarquia, sentit col·lectiu i apreciació de l’estabilitat. Són 

valors molt semblants als de la generació precedent (veterans). 

 Generació X (n. 1970-1981): han crescut a cavall entre l’era 

analògica i la digital. Això fa que utilitzin les noves tecnologies 
quan els resulten convenients, però que no els tinguin el culte 

fetitxista de generacions posteriors. Han viscut l’acabament de la 
guerra freda i per tant encara conserven un cert compromís 

ideològic. Valoren la formació universitària tradicional. 

 Generació Y (n. 1982-1994): els seus trets principals són haver 

nascut en plena democràcia –en el cas espanyol-, en un món 
global capitalista i immersos en l’era digital. No identifiquen la 

noció de sacrifici amb resultats, són proclius a la mobilitat laboral i 
tenen bona formació. Han crescut influïts pel postmodernisme i 
recelen de les veritats absolutes o els valors en majúscules. Són 

grans consumidors de tecnologia.  

 Generació Z (n. 1995-2000s): es relacionen mitjançant xarxes 

socials, recelen de l’autoritat i de les jerarquies. Tenen una certa 
ètica hacker que les porta a qüestionar la formació reglada i la 

titolitis de les generacions precedents. Opten, en canvi, per 
l’autoformació. En el cas espanyol, han crescut ja en el desencís 

del projecte de la Transició i en un món laboral marcat per la 
precarietat. 

 En l’actualitat, diverses tendències demogràfiques i sociopolítiques 

afecten la diversitat generacional a la feina: 

 Allargament de l’esperança de vida: ha passat dels 70 anys el 

1960 als actuals 81 anys.  

 Allargament de l’edat de jubilació: amb les darreres reformes 
legals passa dels 65 als 67 anys. 

 Abaratiment de l’acomiadament: la recent reforma laboral està 
orientada a provocar una devaluació interna de l’economia. Segons 

diversos experts, un dels seus efectes és la substitució de plantilles 
mitjançant l’acomiadament de persones treballadores sèniors amb 

bons salaris i la contractació de persones joves. 

 Mercat de treball dual: a Espanya es dóna una clara 

segmentació entre persones treballadores amb salaris correctes i 
estabilitat laboral (funcionariat, sèniors, etc.) i joves amb 

contractes i salaris precaris. La situació de crisi no afavoreix 
precisament la cooperació entre generacions, més aviat estimula la 
competició i el recel mutu. The Economist, en un article recent 

parla obertament de batalla generacional: les noves generacions 
poden culpar els baby boomers de la càrrega de deute que els han 

deixat en herència. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9817&Itemid=11
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 Una crisi tan intensa com la present lògicament afecta totes les 

generacions. En un escenari advers de prolongació o aprofundiment de 
situació de crisi, sobretot en el cas espanyol, actualment es podria produir 

una sèrie d’impactes en termes generacionals i que ja es comencen a intuir: 

Unretired 

 Baby-boomers             

      Prejubilats, EREs 

 

 Generació X                                Generació Perduda. 

 Generacions Y i Z     Ni-Nis. 

 

 Les persones baby boomers poden convertir-se en 

unretireds forçosos, obligats a allargar el moment de la 
jubilació pel deteriorament de les condicions i els canvis 

legals. L’alternativa, encara menys desitjable, és ser 
acomiadats en una edat crítica (cinquantena). 

 La Generació X està atrapada en el que alguns anomenen 

una trampa generacional: té les càrregues pròpies de la 

maduresa (fills, hipoteques) però no té ni la mobilitat de les 
persones joves ni la seguretat laboral que esperava. Pot 
convertir-se en una generació perduda, abocada a 

alimentar la fuga de talents o a fer feines que no es 
corresponguin amb la seva formació. 

 Les Generacions Y i Z, que han tingut una incorporació molt 
precària al mercat de treball, poden derivar en Ni-Nis, 

persones que ni estudien ni treballen o, per la seva 
joventut, plantejar-se l’emigració. 

 Tots aquests canvis porten a alguns analistes a plantejar si el model 
rígid de classificació de generacions està en crisi i ha deixat de ser 

productiu per analitzar la realitat. Proposen centrar-se més en la diversitat 
intercultural dins de cada generació.  

 Una política activa de diversitat generacional pot combatre algunes de 
les tendències més negatives de la situació actual i dissipar escenaris de 

futur adversos: 

 La diversitat generacional posa en valor les persones 

treballadores sèniors i aprecia la seva aportació intangible, més 
enllà de l’òptica economicista que només es fixa en els salaris i en 

els drets adquirits. 

 Reconeix el talent i la formació de les persones joves. Combat la 

fuga de talents. Aprofita les fortaleses de cada generació en 
l’àrea de negoci més propicia. 
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 Facilita la transferència de coneixement entre generacions 

mitjançant mentorings formals i informals, així com la transmissió 
dels coneixements intangibles. Les persones sèniors són les que 

tenen cura de la memòria corporativa. 

 Suavitza l’impacte de les successions mitjançant plans a llarg 

termini. 

 Evita conflictes intergeneracionals i reforça la cohesió de 

l’organització. 

 Incrementa la capacitat de gestió estratègica en multiplicar els 

punts de vista. 

 Reflecteix internament la pròpia diversitat de la societat, evitant 
així caure en el solipsisme de confondre la composició de 

l’organització amb les necessitats dels clients.  

Eines  

 Plans de reclutament i incorporacions: combatre la tendència a 

buscar algú jove per defecte. Cal plantejar-se quin perfil requereix el lloc de 
treball i inscriure la política d’incorporacions en un pla de reequilibri 

generacional. 

 Plans de carrera i desenvolupament que contemplin totes les edats: 

no donar la sensació en el disseny dels plans que hi ha una edat per sobre 
de la qual la carrera es petrifica. Fomentar la participació de les persones 

treballadores sèniors com a formadores. 

 Potenciar els equips de treball diversos: així s’eviten equips 

mimètics, on només es reforça l’opinió preconcebuda, i també s’incentiva el 
contacte intergeneracional. 

 Polítiques one to one: la diversitat dins l’organització permet una 

millor resposta a la diversitat dels clients. Potenciar mecanismes que 
permetin acostar-se a les necessitats dels diferents segments del mercat a 
través de persones treballadores identificades amb aquests col·lectius. 

 Normativa intergeneracional: suposem que una norma permet una 
pausa de 10 minuts per fer el cafè, però prohibeix passar aquests 10 minuts 

consultant el Facebook o altres xarxes socials. Pot haver-hi treballadors de 
les generacions Y i Z per a qui sigui més relaxant consultar les xarxes socials 

que passar-se 10 minuts xerrant davant la màquina de cafè. La normativa 
ha de ser prou flexible per admetre usos diferents dels temps de descans. 
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 Mesures d’adaptació: consisteixen en l’adaptació del lloc de treball a 

les necessitats de les persones sèniors. Això implica l’aplicació de mesures 
de salut i ergonomia, rotació de càrregues de treball i plans de prevenció.  

 Mesures de no-discriminació: cal que la política comunicativa i la 

imatge corporativa estiguin alineades amb la diversitat generacional. Cal 
usar un llenguatge intergeneracional en la comunicació interna; ni 
barroca formalitat ni descura del llenguatge (smileys, abreviatures, etc). 

Tenir cura que les fotografies que acompanyen els nostres materials 
reflecteixin la diversitat. Tendir a eliminar el culte a la joventut en les 

campanyes de comunicació externa de la majoria d’organitzacions . 

 Mesures d’acompanyament i mentoring: les persones treballadores 

sèniors poden oferir un acompanyament en l’entrada de noves 
incorporacions per tal d’introduir-les de manera informal en la cultura de 

l’organització. Són molt indicades per acompanyar persones que assumiran 
tasques directives. Implementar plans de mentoring formal on les persones 
directives sèniors transfereixin els seus coneixements i puguin orientar en 

habilitats i actituds relacionades amb el lideratge de la funció directiva, 
garantint d’aquesta manera la continuïtat intergeneracional.  

 

La dada 

L’estudi Generación y talento 2012 realitzat pel Centre Internacional Treball i 

Família de l’IESE analitza què aporta cada generació a l’organització i què aprèn 

una generació de l’altra. La metodologia és una enquesta en què han participat 
447 persones directores i tècniques de Recursos Humans d’Espanya i Amèrica 
Llatina. La principal aportació diferencial de la Generació Y, segons el 32% 

de les persones enquestades, és el coneixement de les TIC. Al seu torn, la 
Generació Y aprèn de les persones baby boomers visió estratègica i de negoci 

(19%) i compromís (15%). Les baby boomers aporten sobretot un alt 
coneixement del negoci (29%) i responsabilitat (25%); i aprenen de la 
Generació Y a usar diferents canals de comunicació. 
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Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÀLISI 

 Realitzar un estudi demogràfic de la nostra 
organització. 

 Fer una estimació de les potencials 

rotacions/jubilacions. 

PLA DE DIVERSITAT GENERACIONAL 
 

 Inscrit dins un pla de diversitat més ampli que 

contempli també aspectes culturals, de gènere, 
nacionalitat, etc. 

 No hi ha una fórmula màgica de diversitat a la 
qual aspirar. Depèn de l’activitat de la nostra 
organització.  

 Una empresa TIC tendirà a incorporar 
generacions més joves i un bufet d’advocats 
tendirà a l’experiència. La clau és no fer 
d’aquestes tendències un absolut, sinó introduir 

un component significatiu de diversitat sigui 
quina sigui la nostra àrea de negoci. 

 

REVITALITZAR CARRERES 

 

 Eliminar barreres a la mobilitat ocupacional. ¿Per 
què una persona baby-boomer no pot ocupar-se 
del Twitter si li interessa? Trencar tòpics, també 
els generacionals. 

 Programa de mentoring: el mentoring no ha de 

ser vist com una manera d’avançar la carrera de 
la persona tutelada més jove. És un intercanvi 

enriquidor per a les dues parts, també per a la 
mentora sènior. 

 Permetre noves capacitacions a meitat de 
carrera. Eviten l’estancament, la frustració i la 
fossilització del lloc de treball. 

 



 

Un i t at de Cone ixement  – D ive rs i tat  generac iona l   

Desembre  20 1 2 

factorhuma.org  -7- 

Fundació Factor Humà 

L’experiència 

 

 El 2011 l’àrea de psicologia del treball del Colegio Oficial de Psicólogos de 

Madrid va decidir impulsar el Programa Galatea amb els següents 

objectius: 

 Incrementar la capacitat del col·lectiu de joves psicòlegs i 

psicòlogues per desenvolupar la seva carrera en l’àmbit de les 
organitzacions i superar els reptes que se’ls presenten. 

 Involucrar a professionals sènior en el desenvolupament de 
noves persones professionals de la Psicologia en l’àmbit dels 

Recursos Humans.  

 Desenvolupar en les persones mentores habilitats de transmissió 

de l’experiència i bones pràctiques, així com les actituds i 
competències necessàries per donar suport a les seves tutelades. 

 Crear un pool de talent i una comunitat d’aprenentatge que 
generi espais de cooperació propicis a la creativitat i al 

desenvolupament de noves iniciatives. 

 

 Les fases del projecte van ser: 

 Disseny del procés i elaboració d’eines: el perfil de la persona 
mentora es va establir en funció dels objectius del programa. 

 Elaboració de la documentació: es van elaborar dues guies 

d’informació i sensibilització, una per a persones mentores i una 
altra per a tutelades.  

 Captació i selecció de persones tutelades i mentores: gran 

quantitat de professionals amb àmplia experiència i elevat perfil en 

l’àrea de RH es van oferir de forma altruista per ser persones 
mentores. Es van seleccionar 13 mentores i 21 tutelades. 

 Entrenament dels i de les mentores: en una sessió presencial se’ls 

va lliurar la guia informativa. Després, es va celebrar un taller de 
12 hores presencials amb metodologia activa i participativa 

mitjançant dinàmiques de grup, exercicis i jocs de rols. 
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 Trobades de mentoring: un mínim de sis entre principis de març i 

finals de juliol de 2011. Cadascuna de les sessions durava un 
mínim d’una hora i mitja i un màxim de tres hores i mitja. 

 Seguiment, suport i reconeixement de les persones mentores: en 

paral·lel a la fase anterior s’acompanyava als i a les mentores i es 
feia un seguiment de les fulles de valoració de les sessions que 
emplenaven les persones tutelades. Un fòrum de GoogleGroups 

permetia compartir articles, experiències i recomanacions. A la 
meitat del procés es va celebrar una sessió presencial de 

seguiment a mentors i mentores amb metodologia de Coaching 
Grupal.  

 Un feedback important sobre el procés es va rebre en forma de diaris 

d’aprenentatge redactats per les persones tutelades. La major part havien 

trobat en els mentors i mentores unes guies que els havien ajudat no només 
en qüestions pràctiques com l’organització del temps del treball, sinó també 
en aspectes emocionals com l’actitud davant la feina, la importància del to i 

vocabulari triats així com l’apreciació de les persones treballadores sèniors. 

 

 El Grup automobilístic BMW AG, dins la seva estratègia de RSE, ha posat 

en marxa el Today for Tomorrow, un ambiciós pla per donar resposta al 
canvi demogràfic que té com objectiu augmentar la productivitat i la 

innovació amb una plantilla que presenta una mitjana d’edat en augment. 

 L’edat mitjana de la persona treballadora de BMW AG passarà de 41 anys 

a 46,4 al 2018. BMW AG sosté que aquest canvi no té per què afectar la 
capacitat física d’aquestes persones si es prenen les mesures preventives 

adequades. 

 Els elements claus del programa Today for Tomorrow són: 

 Càrrega de feina diversificada: s’eviten les tasques repetitives 
capacitant les persones treballadores per a la polivalència  

 Disseny ergonòmic dels processos: es cerca el menor impacte 

possible sobre la salut. 

 Rotacions optimitzades segons capacitats: s’estableixen 

calendaris de rotacions segons les àrees del cos més carregades 
per un procés. 

 Distincions de llocs de treball “equitatius en termes de salut”: els llocs de 
treball que acompleixen els requisits quant a ergonomia i diversitat de 

càrrega s’identifiquen amb aquesta distinció.  

https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!overview
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Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Alonso Raya, Adoración; Martínez Heres, Gastón. La gestión de la diversidad en 

las empresas españolas. Madrid: Eoi Empresas, 2009. Descarregable online 

 

Arce, Enrique; Betés, Francisco. El mayor activo. Cómo gestionar la valiosa 

aportación de los mayores de 55 años en la empresa. Córdoba: Almuzara, 
2008. 

 

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

López Fresno, Palmira. “Totes les edats són necessàries”. El País, 11/04/2010. 

La Diversitat Generacional és, en allò substantiu, la confluència en un mateix 

àmbit de persones amb diferents edats i competències, i, en allò adjectiu, la 
confluència al mateix temps de diferents fases d’evolució tecnològica. 

http://elpais.com/diario/2010/04/11/negocio/1270993649_850215.html  

 

Plantilla heterogènia: 4 generacions 

Vídeo de la ponència de la professora Mireia Las Heras en el marc del Foro de 

Dirección de Personas 2011 organitzat per IESE. Explica les característiques de 
les diferents generacions. 

http://www.iese.edu/Aplicaciones/News/videos/view.asp?id=3076&lang=es 

 

Charter de Diversitat 

El Charter de Diversitat és un codi de compromís que signen amb caràcter 

voluntari organitzacions i institucions, independentment de la seva mida, per 
fomentar el seu compromís cap al reconeixement dels beneficis de la inclusió de 
la diversitat cultural, demogràfica i social. La Fundació Factor Humà forma part 

del seu Consell Assessor per a Catalunya. 

http://www.fundaciondiversidad.org 

 

 

http://www.eoi.es/blogs/open/la-gestion-de-la-diversidad-en-las-empresas-espanolas/
http://elpais.com/diario/2010/04/11/negocio/1270993649_850215.html
http://www.iese.edu/Aplicaciones/News/videos/view.asp?id=3076&lang=es
http://www.fundaciondiversidad.org/
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Rosillo, Laura. “Madurescència i reinvenció personal”, 01/06/2011.  

La madurescència és un procés de reinvenció, de revolució personal, que viu la 

generació de baby boomers que ara està arribant a la maduresa. Són les ganes 
d’iniciar un nou projecte professional, de renovar-se. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8
787 

 

“Generació Y”. Fundació Factor Humà, 05/05/2009. 

Generació Y és un terme per denominar els trets distintius i les actituds vitals 

de totes aquelles persones nascudes entre 1981 i el canvi del mil·lenni. No 
identifiquen sacrifici amb resultats, ni creuen que treballar més hores sigui 

treballar millor. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8

273  

 

“La gestió de la diversitat”. Fundació Factor Humà, 03/04/2006. 

La gestió de la diversitat és una estratègia corporativa destinada a potenciar i 
integrar la diversitat creixent de les organitzacions i traduir-la en beneficis 

econòmics i socials dins del marc de la Responsabilitat Social Corporativa. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8

304 

 

 “Gestió dels treballadors sèniors”. Fundació Factor Humà, 03/10/2005. 

La gestió dels treballadors sèniors comprèn el conjunt de mesures 

organitzatives destinades a crear programes que responguin a les necessitats i 
expectatives dels treballadors de més edat que, a més, constitueixen un 
col·lectiu cada cop més nombrós. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8

262 
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