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5
En aquest sentit, el projecte “Desmuntant perjudicis” posa èmfasi 
en els aspectes informatius i formatius com un element fonamental 
per lluitar contra el discurs xenòfob i racista, tal com ho fa aquesta 
guia i igual com ho ha estat el programa de televisió, emès per TV3, 
la televisió pública de Catalunya, o el fulletó de sensibilització de la 
campanya. 
En definitiva, el projecte vol aconseguir que els treballadors i les 
treballadores, però molt especialment els seus representants legals 
a les empreses que han signat acords de gestió de la diversitat o 
que estan en procés de signar-lo, prenguin consciència, per mitjà de 
sessions formatives i dels materials de sensibilització elaborats, del 
paper dels estereotips i els prejudicis en la construcció del discurs 
racista i xenòfob, i adquireixin una actitud critica davant d’aquest 
fenomen.
Per últim, des del CITE volem agrair a totes les persones i institu-
cions d’àmbits externs el suport rebut, però molt especialment als 
companys i companyes de diferents estructures de CCOO que han 
participat en la concreció d’aquest projecte.

El projecte “Desmuntant prejudicis”, que rep el su-
port del Fons contra la Xenofòbia de l’Open Society 
Foundation, cerca posar de manifest el paper dels es-
tereotips i els prejudicis en la nostra percepció de les 
diferents diversitats presents a les empreses. 
Aquest projecte està vinculat a la signatura d’acords 
de gestió de la diversitat que CCOO de Catalunya va 
iniciar l’any 2006 i que ha permès la signatura de 12 
d’aquests acords en empreses de diferents sectors 
arreu de Catalunya. Aquests acords preveuen, entre 
altres actuacions, l’establiment de mesures de no 
discriminació a les empreses i l’elaboració de propos-
tes formatives adreçades als membres dels comitès 
d’empresa i de la direcció de l’empresa amb l’objec-
tiu, entre altres, que prenguin consciència dels pro-
cessos de construcció del discurs discriminatori i la 
manera com combatre’l.
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L Marc legal sobre la gestió de la diversitat a 

l’empresa i la no discriminació en els centres 
de treball
Les normes legals que presentem a continuació estan re-
lacionades directament amb la prevenció o la prohibició 
de qualsevol tipus de discriminació directa o indirecta en 
l’accés al treball i en les condicions en què es presta per 
raons de sexe, origen, condició social, creences, idees 
polítiques, orientació sexual, afiliació o no a un sindicat, 
o per raó de llengua dins de l’Estat espanyol. Aquestes 
normes són el marc de referència per a la nostra actua-
ció sindical a l’empresa.

Directiva 2000/43 del Consell de 29 de juny de 2000 re-
lativa a l’aplicació del principi d’igualtat de tracte de les 
persones independentment del seu origen racial o ètnic, 
DOCE, L 180, de 19 de juliol de 2000, pàg. 22-26
La Directiva europea determina que els sistemes de selecció, con-
tractació, promoció i formació d’accés a una feina han de seguir 
proves i criteris objectius en relació amb el lloc de treball, de ma-
nera que en el perfil exigit no influeixi la cultura de procedència, la 
creença, l’ètnia o la raça de la persona.

Llei 62/2003, sobre mesures d’igualtat de tracte i no dis-
criminació en el treball (BOE 313, 31 de desembre 2003)
La Llei 62/2003 de 30 de desembre de mesures fiscals, administra-
tives i d’ordre social (articles 27 a 43) recull la transcripció a la le-
gislació espanyola de la directiva europea 43/2000. Es tracta d’una 
Llei d’acompanyament que modifica més de 50 actes legislatius. 
Pel que fa a la transposició que ens interessa, es troba recollida en 
el capítol III, que modifica lleis tant importants com l’Estatut dels 
treballadors, la Llei de procediment laboral i la Llei sobre infrac-
cions i sancions de l’ordre social.
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L’Estatut dels treballadors recull el dret a no ser discriminat direc-
tament o indirectament en l’accés a l’ocupació, o una vegada ocu-
pats, per raons de sexe, estat civil, edat dins dels límits marcats per 
la llei, origen racial o ètnic, condició social, religió o conviccions, 
idees polítiques, orientació sexual, afiliació o no a un sindicat, així 
com per raó de llengua dins de l’Estat espanyol. També recull el 
dret al respecte a la intimitat, a la dignitat i a la protecció davant de 
les ofenses verbals i físiques de naturalesa sexual i d’assetjament 
per raó de sexe, d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, disca-
pacitat, edat o orientació sexual. A més, estipula que s’entendran 
nuls tots els pactes individuals, clàusules col·lectives o obligacions 
de l’empresa vers al treballador o treballadora que contenguin 
qualsevol discriminació per motiu de origen, creença, gènere, etc.
 

3. Estereotip, prejudici i discriminació: alguns apunts 
teòrics
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apunts teòrics
A la nostra societat domina una visió molt esbiaixada 
de la realitat pel que fa a la presència de persones im-
migrades i sobre la diversitat en general. Aquesta visió 
està marcada per l’existència de rumors, prejudicis i fal-
ses concepcions sobre la diversitat per raó d’origen, els 
costums, les creences o l’aparença física dels individus. 
Molt sovint, aquesta percepció es basa en l’atribució 
d’algunes característiques de determinats individus a 
tot el grup a què pertanyen, i per tant ja no se’ls jutja 
com a persones sinó com a membres del grup. És a dir, 
acabem tenint una percepció estereotipada i molt so-
vint plena de prejudicis dels diferents col·lectius socials.
Però, què són els estereotips i els prejudicis? Quina rela-
ció tenen amb la discriminació, i en l’aparició d’actituds 
xenòfobes i racistes respecte determinats grups socials? 
Això és el que intentarem aclarir en aquest apartat, te-
nint en compte que són tres conceptes estretament in-
terrelacionats.

Per estereotip s’entenen aquelles atribucions generalitzades de 
determinades característiques d’alguns membres d’un grup al seu 
conjunt. Això fa que s’atribueixen qualitats a una persona com a 
membre d’un grup i no se la jutji per la seva individualitat (Myers, 
1995)
D’entrada, cal tenir en compte que els estereotips ens són molt útils 
per simplificar la realitat que ens rodeja i saber com actuar davant 
d’una situació nova. La realitat que ens envolta és molt complexa i 
l’estereotip ens ajuda a simplificar la seva interpretació.
Malauradament, aquest conjunt de creences compartides fàcilment 
degeneren en prejudicis. Entenem per prejudici una actitud hostil i 
desconfiada envers alguna persona que pertany a un col·lectiu, sim-
plement a causa de la seva pertinença a aquest grup (Allport, 1954). 
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3.1 Què són els estereotips? I els prejudicis?
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-

orientació sexual

comportament 
-

marginació i exclusió social.

- Acostumen a tenir una base empírica, però s’exageren i es gene-
ralitzen a tots els membres d’una comunitat
- S’extrapolen a tota la comunitat i perduren en el temps

prejutjat

“món donat per descomptat”
- Si la nostra experiència personal els contradiu, l’experiència es 
considera com una excepció a la norma
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51

A més, cal tenir en compte que els prejudicis també són causa de 
contraprejudicis: percebre les actituds de rebuig i la discriminació 
de determinades minories pot crear dins d’aquestes mateixes mi-
nories desconfiança i rebuig vers la resta de la població.

- El suposat tracte de favor que reben les persones immigra-
des per part de l’Administració. Els immigrants reben totes les 
ajudes, els donen totes les beques menjador...

- Els vinculats amb els establiments comercials regentats per 
estrangers. Els pakistanesos no paguen els impostos de la 
seva botiga, els xinesos incompleixen els horaris comercials...

- La seva responsabilitat de les deficiències de l’estat del be-
nestar (sanitat, educació...). L’escola va malament perquè hi 
ha massa immigrants. Els immigrants col·lapsen les urgències 
de la sanitat...

- Els efectes sobre el mercat laboral: acaparen els llocs de 
treball i pressionen a la baixa les condicions laborals. Els im-
migrants es queden tots els llocs de treball perquè treballen 
per menys diners, no volen participar en les reivindicacions 
sindicals davant de l’empresa...

- Els vinculats a les normes de convivència i els efectes de les 
diferències culturals. Els immigrants estan tot el dia al carrer 
i ocupen els bancs del parc, posen la música molt alta, el seu 
menjar fa mala olor a l’escala de casa, les dones llatinoameri-
canes són més tolerants amb la violència domèstica... 

3.3 Quins són els prejudicis més freqüents en relació 
amb la diversitat d’origen?
Però abans d’analitzar alguns aspectes de com combatre els preju-
dicis relacionats amb la immigració, és convenient conèixer alguns 
dels prejudicis més freqüents en relació amb la diversitat d’origen:
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De manera sintètica, podem dir que tots aquests prejudicis tenen 
en comú els següents aspectes:

- Mostren una gran desconfiança en el funcionament de les ad-
ministracions i el serveis públics (poca transparència en la gestió).

- Plantegen l’existència de ciutadans de primera i de ciutadans de 
segona, amb drets diferenciats segons la seva nacionalitat o pro-
cedència (estratificació social)

- Culpen les minories ètniques dels dèficits de l’estat del benestar 
(competència per recursos socials) 

- Fan responsable la immigració de les mancances de les mateixes 
administracions (en són el boc expiatori).D
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3.4 Com podem fer front a aquests prejudicis en el nos-
tre entorn familiar, social i laboral? 

 - Si volem tenir un paper actiu per fer front als prejudicis i es-
tereotips en el nostre entorn el primer que hem d’assumir és 
que tots tenim prejudicis i estereotips. I per tant, aquesta és 
la primera reflexió que ens hem de fer si volem provocar algun 
canvi en els nostres interlocutors.

- Cal tenir en compte el vessant emocional d’aquestes creences 
i la dificultat de rebatre-les. Si podem aconseguir generar algun 
dubte en el nostre interlocutor o que incorpori alguna de les 
nostres reflexions en el seu discurs, ho hem de considerar un 
èxit. 

- I per aconseguir-ho és molt important evitar judicis de valor i 
actuar de forma brusca, atacant o ridiculitzant les opinions de 
les persones. Això pot produir un tancament defensiu, que és 
incompatible amb qualsevol procés d’obertura o sensibilització. 
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prejudici, cal una escolta activa i una actitud que no transmeti 
un tancament.

- S’han de qüestionar les generalitzacions i les exageracions: 
no donar per descomptat el comportament d’un individu per 
la seva pertinença a una determinada comunitat.

- A més, s’han reforçar els arguments que posen èmfasi en 
la igualtat més que no pas en la diferència, buscar punts en 
comú que superin la diferència ètnica i destacar que molts 
dels problemes i dificultats de les minories són els mateixos 
que tenim nosaltres.

- S’han de posar de manifest l’existència d’un marc legal in-
ternacional que regula els drets universals de les persones, 
independent de la seva nacionalitat.

- També és convenient reforçar els criteris de professionalitat 
de l’administració i dels requisits d’accés als diferents serveis. 
En tot cas, s’ha de posar l’èmfasi en la responsabilitat de l’Ad-
ministració sobre l’escassa dotació dels recursos destinats a 
la política social.

- I per últim, posar de manifest els beneficis socials i econò-
mics que totes les comunitats aporten a la nostra societat.

Per a més informació, podeu llegir el Manual pràctic per combatre 
prejudicis i rumors sobre la diversitat ètnica (2008), editat pel Con-
sell Comarcal del Vallès Occidental, i molt especialment la Guia 
pràctica per a l’agent antirumor. Com combatre els rumors i este-
reotips sobre la diversitat cultural a Barcelona (2012), editat per 
l’Ajuntament de Barcelona. Aquestes dues publicacions han servit 
de referència per elaborar aquest apartat.
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Les actuacions de CCOO de Catalunya per 
combatre els estereotips i els prejudicis
Des del sindicat CCOO de Catalunya, amb la col·labo-
ració del CITE, s’han dut a terme diferents actuacions 
per garantir la igualtat de drets i la no discriminació 
de la immigració a la societat catalana, i molt espe-
cialment als centres de treball, però també a l’intern 
de l’estructura sindical. A

C
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A
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4.1 Els acords de gestió de la diversitat i la no discrimina-
ció a les empreses 

La integració de les persones immigrades en el treball en plenitud 
de drets i deures és una condició bàsica per a la seva integració 
social i per al manteniment de la nostra cohesió social. Per gene-
rar una igualtat efectiva en els centres de treball cal reconèixer i 
gestionar la diversitat que la incorporació de persones estrangeres 
comporta i que se suma  a la diversitat ja existent en els centres de 
treball.

Per a CCOO de Catalunya, la negociació col•lectiva en un sentit am-
pli, els convenis col·lectius i els acords específics en l’empresa són 
un element fonamental per desenvolupar plans de gestió de la di-
versitat i de no discriminació en les empreses. Aquesta iniciativa no 
s’ha d’entendre exclusivament vinculada a la presència de treballa-
dors i treballadores estrangers sinó que ha de redundar en favor de 
tots els treballadors i treballadores que s’incorporen a l’empresa.

En aquest sentit, a l’any 2006, CCOO de Catalunya va iniciar un pro-
jecte de gestió de la diversitat a les empreses i no discriminació, 
amb la realització d’unes jornades sobre la temàtica i l’elaboració 
d’un mòdul formatiu per a quadres sindicals. Al 2008, ja amb el su-
port del Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc del programa
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de Projectes Innovadors i cofinançat pel Fons Social Europeu, 
s’inicia un procés de signatura d’acords de gestió de la diversitat i 
no discriminació amb diferents empreses catalanes de sectors di-
versos. Fins al moment, s’han signat 12 acords amb les següents 
empreses: Viena SA (restauració); Supermercats Pujol SL central 
(supermercats); Supermercats Pujol SL Botigues Tarragona (su-
permercats); Supermercats Pujol SL Botigues Lleida (supermer-
cats); Supermercats Pujol SL Botigues Barcelona (supermercats); 
Baucells (alimentació); Mantylim (neteja d’edificis i locals);  ABD 
(serveis); Ferroiberica (construcció); Hotel Majestic (hostaleria), i 
Escorxador de Girona (càrnies).

L’assoliment d’aquests acords ha estat, sens dubte, el resultat d’un 
projecte inclusiu, que ha demanat la participació dels treballadors 
i treballadores, la representació sindical i la direcció de l’empresa, 
i que ha comportat l’assoliment de nous drets per al conjunt de la 
plantilla, com ara la seva participació en la gestió del temps de tre-
ball. A més, els plans d’acollida de nous treballadors i treballadores 
en els centres de treball, el coneixement de la llengua catalana, de 
l’organització de l’empresa, dels drets i deures laborals, dels ris-
cos laborals, el coneixement mutu i el dret de participació sindi-
cal són fonamentals per facilitar l’autonomia personal i la igualtat 
d’oportunitats de totes les persones que configuren la plantilla de 
les empreses.
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4.2 L’elaboració de propostes formatives de sensibilitza-
ció davant la diversitat
Conjuntament amb la Secretaria de Formació Sindical i Cultura 
de CCOO de Catalunya, s’han elaborat diversos mòduls formatius 
adreçats a quadres i a delegats i delegades sindicals vinculats amb 
la immigració i la gestió de la diversitat i la no discriminació a les 
empreses. Aquests mòduls formatius s’han incorporat a la forma-
ció bàsica adreçada a delegats i delegades sindicals.

D’altra banda, en el marc de la campanya “Desmuntant prejudicis”, 
s’ha elaborat un curs de vuit hores sobre el paper dels estereotips 
i dels prejudicis com a agents de discriminació i porta d’entrada 
a comportaments xenòfobs i racistes, que inclou tant informació 
teòrica com pràctica i bones pràctiques per combatre’ls, i una “pín-
dola” de sensibilització, amb un caràcter eminentment dinàmic i 
vivencial, centrada en els aspectes més emocionals dels prejudicis. 

Aquesta “píndola” ha demostrat clarament la seva eficàcia com a 
instrument de sensibilització i dinamització, ja que la posada en 
pràctica de les quatre dinàmiques que la composen i la reflexió 
posterior, han generat un gran interès entre les persones que hi 
han participat per continuar ampliant la formació en aquesta temà-
tica. Això ha obert la porta a seguir treballant la gestió de la diver-
sitat en el marc de l’empresa. 

4.3 La participació institucional i la col·laboració amb 
entitats socials
Des de sempre, el sindicat CCOO de Catalunya i el Centre d’Infor-
mació de Treballadors Estrangers (CITE) han participat, conjunta-
ment amb altres entitats socials, en la denúncia de la instrumen-
talització de la immigració per aconseguir rèdits electorals, i en 
general per denunciar les actituds xenòfobes i racistes.
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72
4.4 El Centre d’Informació per a Treballadors Estran-
gers (CITE)
El CITE és un servei impulsat pel sindicat CCOO de Catalunya que 
porta 26 anys assessorant les persones immigrades en matèria 
d’estrangeria i sobre els seus drets socials i laborals. Durant l’any 
2012, el CITE ha rebut més de 20.000 visites a la seva xarxa d’ofi-
cines distribuïdes arreu de Catalunya.

Des del CITE s’ofereix, de manera gratuïta:

- Assessorament i orientació sobre la Llei d’estrangeria
- Tramitació de permisos de treball, de residència, de reagrupa-
ment familiar...
- Primera acollida i coneixement de l’entorn.
- Orientació sobre l’aprenentatge del català.
- Assessorament sobre mobilitat internacional de treballadors i 
treballadores i la xarxa Eures.
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de col·laboració amb la Confederació d’Associacions Veïnals de 
Catalunya (CONFAVC) i SOS Racisme - Catalunya per col•laborar 
en la denúncia de l’ús de determinades forces polítiques de la 
demagògia per treure rèdit electoral del descontent social fo-
mentant pors i prejudicis vers la població immigrada. Podeu 
consultar el manifest  conjunt de les tres entitats titulat “Per la 
cohesió social i la convivència” a la següent adreça: 

www.confavc.org/images/stories/confavc/campanyes/mani-
festcohesiosocial.pdf
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DESMUNTANT
PREJUDICIS

Relació d’oficines del CITE a Catalunya
BCN-VIA LAIETANA                  Via Laietana, 16, 1r   93 481 27 20
BCN-SAIER                    Av. Paral•lel, 202                   93 256 27 00
STA. COLOMA DE GRAMENET  C. Pirineus, 2                   93 466 39 40
HOSPITALET DE LLOBREGAT  C. Amadeu Torner, 41-47                  93 337 29 47
CORNELLÀ DE LLOBREGAT                  Crta. Esplugues, 68  93 377 92 92
EL PRAT DE LLOBREGAT                  C. Lloret de Mar, 2  93 379 05 99
MARTORELL                    C. Pep Ventura, 7   93 775 52 90
GAVÀ                     C. Sarrià, 3                   93 638 14 10
MOLINS DE REI                   C. Verdaguer, 95 bis                  93 680 37 31
TERRASSA                   C. Unió, 23                   93 780 71 66
ST. CUGAT DEL VALLÈS                   Av. de Gràcia, 50                   93 565 70 00
CERDANYOLA                    Av. Espanya, 6                  93 580 88 88
CASTELLAR DEL VALLES                       Passeig Tolrà, 1                   93 714 40 40
RIPOLLET                    Rbla. Sant Jordi, 2   93 504 60 01
RUBÍ                     Pl. Jaume Pla i Pallejà, 5                  93 586 18 50
GRANOLLERS                    C. Pius XII, 5-6                   93 860 19 40
CANOVELLES                    C. del Pi, 19, 2                   93 840 27 95
MATARÓ     C. Castaños, 120                   93 741 53 40
PINEDA                     Centre Innova                   93 767 15 60
EL MASNOU                                           C. Roger de Flor, 23                 93 540 74 40
VIC                     Pl. Lluís Companys, 3                  93 886 10 23
MANLLEU                    C. Alta Cortada, 1, 2n                  93 850 75 87
MANRESA                    Pg. Pere III, 62                   93 873 00 00
BERGA                     Pl. Viladomat, 24   93 821 26 55
IGUALADA                    C. Trinitat, 12                   93 806 81 01
VILANOVA I LA GELTRÚ                  C. Marquès del Duero, 15                  93 815 25 17
VILAFRANCA DEL PENEDÈS  Pl. del Penedès, 4, 2n                  93 890 39 82
LLEIDA                     Av. Catalunya, 2                   973 27 91 92
TÀRREGA     Via Lacetània, 19-21                  973 31 26 27
GIRONA                     C/ Miquel Blay, 1   972 21 73 03
TARRAGONA                    C/ August, 48                   977 22 83 96
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orientada a la sensibilització i a dotar de recursos a les persones inte-
-

construcció de mesquites.
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