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La Cambra de Barcelona elabora un manual de 

comunicació no sexista per a l’àmbit laboral  

 

• En el manual hi ha recomanacions pràctiques per evitar el sexisme en documents d’ús 

habitual a les empreses.   
 

• Es tracta del primer volum d’una col·lecció que abastarà diferents espais on la dona és 

discriminada en l’entorn laboral. 

 

Barcelona, 22 de setembre de 2021.- La comunicació i l’ús que en fem d’ella defineix allò que som i, 

sovint, traspua visions sexistes que cal evitar. Històricament els hàbits lingüístics adquirits han 

invisibilitzat a les dones, especialment en el llenguatge econòmic i empresarial. És per això es 

vol fer una transformació profunda per aconseguir la igualtat en tots els àmbits. Amb aquest objectiu i 

per iniciativa de dues empreses de la Cambra de Barcelona, Tema i Litoclean, amb el suport de 

l’ODEE (Observatori Dona, Empresa i Economia) s’ha creat una col·lecció de manuals de 

comunicació no sexista pensada per a la seva aplicació pràctica en qualsevol companyia. 

El primer volum és el Manual de documentació bàsica, en el qual es troben recursos lingüístics 

per evitar el sexisme en aquells documents d’ús més habitual, des de contractes i pressupostos a 

nòmines i fulls de registre. L’orientació pràctica d’aquest manual és un dels seus trets característics i 

té molt a veure amb la seva metodologia d’elaboració en el si de les empreses Tema i Litoclean, on es 

va crear una comissió formada per professionals de diferents departaments que van recopilar i revisar 

amb perspectiva de gènere els escrits habituals amb què treballaven, trobant un biaix sexista en 

la majoria d’ells. Amb aquest treball de base i el suport d’especialistes en la matèria, s’ha confeccionat 

aquest recull de recomanacions que aquestes dues companyies han estat les primeres a aplicar. 

“No es tracta només de canviar paraules i expressions d’alguns documents, és una transformació de 

la manera de pensar i de fer de l’empresa”, argumenta Begoña Mundó, CEO del grup Tema Litoclean 

i impulsora del projecte. Anna Mercadé, directora de l’ODEE, destaca la importància que la iniciativa 

la prenguin des del món empresarial: “Existeixen moltes guies creades per l’administració pública o 

des de l’àmbit intel·lectual, però això costa que s’implanti a les empreses. Ara són les companyies 

les que s’aixequen i fan una cosa pensada per a elles i d’aplicació àgil i senzilla, és un gran pas”. 

La Cambra posarà a disposició de totes les empreses la descàrrega dels manuals a través del web 

de l’ODEE (donaempresaeconomia.org). De moment, hi podran trobar el primer volum, Manual de 

documentació bàsica, i més endavant estarà disponible el segon, Manual d’actes i reunions, enfocat 

no només a l’ús del llenguatge, sinó a la presència i els rols de les dones en esdeveniments corporatius 

de qualsevol classe i a les relacions entre professionals. 
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Sobre Tema i Litoclean 

Tema (Territorio y Medioambiente, S.A.) és una consultoria de Seguretat i Medi Ambient 

especialitzada en indústria química, petroquímica, petroliera i minera. Va ser la primera 

companyia d’aquestes característiques a Espanya i una de les pioneres a Europa. 

Litoclean és una consultora ambiental experta en el desenvolupament de projectes d’investigació i 

descontaminació de sòls i aigües subterrànies que en els seus més de vint anys d’experiència s’ha 

convertit en una companyia de referència en el sector, que aposta per la innovació i l’ús de la 

tecnologia més avançada.  

Grup Tema Litoclean té presència a Espanya, Mèxic, Bolívia, Veneçuela, Perú i Equador i treballa a 

Europa, Amèrica, Àfrica i Àsia. Compta amb una plantilla multidisciplinària i altament 

especialitzada i és dirigida per un equip directiu paritari que vetlla per aconseguir un entorn de 

treball respectuós amb la plantilla i propicia la diversitat d’opinions, perspectives, cultures, edats i 

gèneres. 

 

Sobre l’ODEE 

L’Observatori Dona, Empresa i Economia és un fòrum de reflexió, estudi i propostes amb l’objectiu 

de posar en valor a la dona professional, emprenedora i empresària en el món econòmic actual. 

Promou l’aprofitament del talent femení i la seva incorporació als càrrecs de decisió empresarial, 

corregint els desequilibris actuals de gènere. 

L’Observatori parteix de la valoració i la importància que la Cambra té per la dona com a ésser 

fonamental en el món empresarial, professional i en l’economia en general. Aglutina totes les 

actuacions que realitzem en matèria d’informació, assessorament i promoció econòmica per a les 

emprenedores, empresàries, directives i professionals. 
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