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INTRODUCCIÓ A LA COMUNICACIÓ INTERNA 
 
El seminari pretén l’adquisició de coneixements sobre la comunicació interna que permetin: 

• optimitzar el potencial humà de l’organització,  
• obtenir el compromís de tothom en el compliment dels objectius públicament definits 

i 
• implicar el conjunt de l’organització en els projectes que ha de realitzar. 

 
 
COMUNICACIÓ INTERNA A L’AJUNTAMENT: 
 
1. La gran diversitat de serveis que conformen un ampli ventall i que està obligat a donar per 

llei per garantir el nivell de vida de la ciutat, el benestar de les persones. 
2. La pluralitat de professionals, interdisciplinarietat consegüent. Cada "gremi" presenta 

subcultures pròpies, que són usos, costums i actituds diferents davant del treball. 
3. En molts casos una doble estructura política i tècnica. I en el cas que no sigui doble, la 

direcció política està subjecte a períodes de govern que canvien o poden canviar les 
directrius cada 4 anys en funció de les necessitats de la ciutat. 

 
 
CONCEPTES BÀSICS DE COMUNICACIÓ HUMANA 
 
Si revisem l'arrel etimològica veurem que comunicació deriva del verb comunicar que, a la 
vegada ve del llatí "comunicare" que significa compartir. 
 
La comunicació és quelcom consubstancial a l'home i a les organitzacions, ja que el 
llenguatge fa més que subministrar-nos informació, remodela el nostre coneixement, situa a 
cada individu en el centre d'un espai social.  
 
Funció de la comunicació interna a les organitzacions: la comunicació és l'entramat o sistema 
nerviós que manté units els diferents elements que composen l'organització. Sense 
comunicació les empreses no poden subsistir, es desintegren. Si l'estructura de 
l'organització no permet que la comunicació es desenvolupi, aquesta no s'arribarà a produir, i 
afectarà la mateixa existència de l'organització. 
 
Dins de l'enfoc sistèmic trobem la Teoria de la Comunicació Humana i els seus axiomes 
bàsics, són els pilars sobre els quals reposa la proposta de comunicació interna, són aquests: 
 
1r - NO ÉS POSSIBLE LA NO COMUNICACIÓ 
 
Fins i tot els silencis volen dir quelcom, i el fet de no dir res vol dir això, que no volem dir res. La 
simple presència física també sol comunicar molt més que el que l'emissor pretén i 
exerceix, per tant, influència sobre la conducta dels altres. 
 
 
2n - TOTA CONDUCTA TÉ DOS ASPECTES: RELACIÓ I CONTINGUT 
 
L'aspecte de contingut es troba a nivell racional, conscient i manifest. Són paraules, el 
que es diu o fa amb un propòsit obvi i anunciat. 
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Però el que es diu o fa, tot missatge, té altre aspecte simultani, el de relació, que parla a nivell 
emocional, inconscient, latent i que ens tradueix la qualitat de la relació pròpiament humana 
entre els interlocutors. L'aspecte de relació, amb la seva profunditat més gran, condiciona 
l'aspecte del contingut, més superficial. Insistim que ambdós nivells són simultanis. 
Les possibles combinacions entre ambdós nivells oscil·len entre l'acord total i el 
desacord. En el primer cas, la comunicació ha de ser un fet; en el segon, s'ha de tractar el 
desacord en la relació si es vol aconseguir l'acord total. 
 
Si existeix acord en el nivell de relació, el desacord en el nivell de contingut no representa 
un problema massa greu; la discussió, l'anàlisi, la negociació, en definitiva, el diàleg, poden 
acostar diferents punts de vista. 
 
La possibilitat més habitual en el camp dels malentesos és l'acord a nivell de contingut 
que encobreix un desacord al nivell de relació; les discussions bizantines sobre un tema, 
respecte del qual les opinions són iguals, poden dissimular el vertader propòsit -sovint 
inconscient- d'una lluita pel poder, una reivindicació, una protesta, una lluita per aconseguir la 
confirmació de la pròpia auto-imatge per part de l'interlocutor. 
 
El desacord a nivell de relació exigeix quasi sempre la presència d'un agent extern, d'un 
observador imparcial que la faci emergir. 
 
 
3a - LA NATURALESA D'UNA RELACIÓ ESTÀ CONDICIONADA PER LA DIFERENT 
VALORACIÓ DE LES SEQÜÈNCIES DE COMUNICACIÓ PER PART DELS 
INTERLOCUTORS 
 
Tot conjunt de missatges que prenguem per a l'anàlisi serà artificial en el sentit que la 
circularitat del procés fa que la causa, l'origen, el propòsit i la interpretació de cada 
missatge seran realitzats per cadascun dels interlocutors. Aquests no solen coincidir, la 
qual cosa produeix no pocs malentesos, preguntes i atacs que es converteixen en el que els 
pragmàtics en diuen "escalada simètrica", és a dir, diàleg de sords, defensant el propi punt de 
vista en sintonies diferents, de virulència creixent, i amb tots els signes d'un cercle viciós sense 
fi. 
 
 
4a - LA COMUNICACIÓ HUMANA UTILITZA CODIFICACIONS DIGITALS I ANALÒGIQUES 
 
Ambdós nivells de comunicació descrits al segon axioma, relació i contingut, utilitzen per a la 
seva emissió codis diferents. 
 
El contingut es manifesta a través de comunicacions digitals, de caire matemàtic, i llur 
característica principal és l'exigència d'una sintaxi exacta, és a dir, una forma concreta sota la 
qual les paraules estan reunides en una frase. El vehicle és la comunicació verbal: oral i 
escrita. 
 
La relació s'expressa a través de codificacions analògiques, de caire icònic, imatges, i el tret 
més significatiu és la càrrega semàntica, de significat, de les paraules, gestos, etc. a més de 
contenir en sí l'expressió d'emocions. Aquestes emocions solen aparèixer a través de la 
comunicació no verbal. 
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Així les codificacions digitals són formalment exactes, clares i ordenades, mentre que les 
analògiques són variables, subjectives, personals. 
Les interaccions que s'estableixen entre la comunicació verbal i la no verbal oscil·len entre 
l'acord -comunió de significats- i la conflictivitat d'un desacord que pot conduir a dificultats 
d'interpretació del doble missatge. 
 
 
5a - LA RELACIÓ EN ELS PROCESSOS DE COMUNICACIÓ SÓN SIMÈTRICS O 
COMPLEMENTARIS 
 
Dins d'aquest axioma es parla de relació de poder entre dos interlocutors. Tota relació és o 
bé entre iguals - no s'ha dit idèntics-, o bé entre desiguals. 
 
Si la relació es basa en la igualtat ens trobem davant un procés simètric, el més mútuament 
enriquidor, encara no exempt de dificultats (recordem l'escalada simètrica ja descrita) La 
comunicació més gratificant per a ambdues parts és simètrica. 
Malgrat això, la relació humana primitiva, ja des del naixement, passant per l'escola i la vida 
laboral, es basa en la diferència, en la desigualtat, en processos de comunicació 
complementaris, amb tots els abusos, dependències i agressivitats a què dóna lloc. 
 
Complementarietat significa que un necessita a l'altre, que una acció no s'entén sense 
l'altre. 
 
 
TIPUS POSSIBLES DE FEEDBACK EN COMUNICACIÓ HUMANA 
 

1.  Confirmació 
2.  Rebuig 
3.  Desconfirmació 

 
Els interlocutors, en tota relació interpersonal, mitjançant els seus missatges busquen 
CONFIRMACIÓ del propi autoconcepte a través del reforç -sigui positiu o negatiu- que 
representa el feedback d'altri. 
Però també existeixen altres dues possibilitats: per una part hi ha el REBUIG, el qual implica un 
desacord, i aquesta informació, encara que contrària a l'autoconcepte que té l'emissor, li és útil, 
en tant que li permet corregir. Per altra part, hi ha la DESCONFIRMACIÓ o 
DESQUALIFICACIÓ, és el feedback més destructiu amb què un emissor pot topar; la 
desqualificació és la no reacció, la indiferència, la negativa de l'existència no tan sols del 
missatge, sinó també de l'emissor. 
 
 
Finalment una apel·lació al sentit comú, si observem que tenim només una boca i, en canvi, 
dues orelles, obtenim una regla d'or: per comunicar cal escoltar el doble del que es parla. 
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REPASSEM CONCEPTES: 
DE COMUNICACIÓ I DE LES ORGANITZACIONS 
 
 
 COMUNICACIÓ 

 
La comunicació és un procés complex que implica l'intercanvi d'informacions, dades, idees, 
opinions, experiències, actituds i sentiments. La comunicació no s'acaba en la transmissió 
d'una informació, ni tan sols amb la certesa que aquesta informació ha arribat fidelment al seu 
destinatari, sinó que va més enllà. El punt de vista de cada persona constitueix una 
perspectiva única d'una realitat més àmplia. La comunicació consisteix, en última 
instància, en transcendir la comprensió d'un sol individu, ja que comunicar-se implica 
diverses funcions comprensives:  
 
1a: INFORMATIVA    (transmissió de dades) 
2a: RELACIONAL     (organitza les nostres relacions amb els altres) 
3a: CREADORA DE REALITAT   (organitza la nostra realitat mental) 
 
Per tant, la comunicació, encara que sigui un fenomen natural, és una activitat que, en la seva 
generació i el seu desenvolupament, depèn de condicions psicològiques i socials 
complexes. I aquesta complexitat, en la nostra actualitat la podem reflectir en una paradoxa: 
El descobriment que la nostra comprensió del fenomen de la comunicació i l'existència d'uns 
mitjans de comunicació inimaginables fa anys, van lligats però en proporció inversa, amb la 
incomunicació fàctica que es produeix entre una persona i l'altra. 
 
Conseqüentment, no es pot esperar que s'estableixi la comunicació a les organitzacions 
de forma satisfactòria espontàniament, sinó que la seva gestió requereix un tractament 
professional. I com que no tots els treballadors/re som professionals de la comunicació, és 
evident que per comunicar-nos en les organitzacions, més o menys complexes, és necessari 
tenir uns coneixements mínims de les regles bàsiques que regeixen el procés comunicatiu, s'ha 
de tenir un domini suficient de l'instrument utilitzat i compartir un mateix codi, aspectes que sota 
una aparença de simplicitat, no ho són tant. 
 
Els pilars bàsics de les organitzacions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLER

SABER

PODER

MOTIVACIÓ ENTORN 

CONEIXEMENT
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 INFORMACIÓ 
 
La informació pretén essencialment transmetre dades. Cal contraposar aquesta descripció amb 
el concepte de comunicació, que va més enllà i inclou les altres 2 funcions perquè sigui 
satisfactòria. 
 
Els tipus d’informació que es donen a la comunicació de l’organització són: 
• operacional, 
• social, i 
• institucional. 
 
 
 PROCESSOS EN LA COMUNICACIÓ 

 
Els processos que es produeixen en la comunicació són diversos: d’aprenentatge continuat, de 
transferència, de canvi, i de metacomunicació. A més, si reflexionem sobre la comunicació de 
manera genèrica ens adonarem que a l'organització tot és comunicació i és transversal 
perquè la travessa, és simultània, recíproca, bidireccional i sempre hi ha canvi de rols. 
Tot això fa que la comunicació participi en tots els processos i que d’aquests en sigui un 
element intangible sempre present. 
 
 
 FLUXES 

 
Quan pretenem emmarcar la comunicació a l'organització constatem l'aspecte de la seva 
complexitat: parlem de relacions interpersonals, intragrupals, intergrupals, macros, i totes 
es produeixen dins del marc de l'organització i simultàniament. Totes aquestes relacions 
simultànies a vegades posen de manifest que la comunicació pot tenir un caràcter equívoc i si 
volem que aquesta sigui satisfactòria han d’emergir tots els conflictes que es puguin produir en 
les relacions per facilitar els fluxos. 
Moltes vegades trobem dificultat en la comunicació pel no acord en els continguts que dificulta 
la fluïdesa dels fluxos, aquest no acord no sol ser tal, sinó que és un desacord a nivell de relació 
emmascarat. 
 
 
 VISIÓ 

 
Visió és la creació d'una imatge mental col·lectiva del què vol arribar a ser l'organització 
en el futur, de cap on ha d'anar i vol anar. La visió ha de ser ambiciosa, realista i il·lusionant per 
a tots els membres de l'organització sense exclusió de cap mena. 
 
 
 MISSIÓ 

 
Raó de ser o perquè (en castellà: para qué?) de la visió estratègica, i està profundament 
relacionada amb el sentit de l'organització, tant a nivell econòmic com social, i de tal manera 
que en el moment que la missió desaparegui o canviï, obliga a replantejar tota l'activitat de 
l'organització. 
 
 
 ESTRATÈGIA 
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És el conjunt de decisions i accions relatives a l'elecció de les accions i dels mitjans i a 
l'articulació dels recursos amb mires a assolir un objectiu. L’estratègia ha de ser un procés 
organitzat, ja que ha de seguir un procediment determinat i recórrer a mètodes que permetin 
sintetitzar els procediments utilitzats en cada etapa. 
 
 
 TÀCTICA 

 
La tàctica explicita la conducta a seguir durant el transcurs de cada activitat concreta 
programada a l’estratègia. 
 
 
 PROCÉS DE L’ORGANITZACIÓ 

 
Seqüència d’activitats que van afegint valor mentre es produeix un determinat producte o servei 
a partir d’uns inputs definits. 
 
 
 CULTURA DE L’ORGANITZACIÓ 

 
Cultura organitzacional és un sistema de creences i valors compartits que interactuen de 
diverses maneres en una organització, és la manera característica de pensar i de fer les 
coses. Per analogia, és el concepte de personalitat a nivell individual. En part es va transmetent 
dels uns als altres i en part és la resultant d'un procés d'aprenentatge produït en la solució de 
problemes per tal d'adaptar-se a les circumstàncies de l'entorn i a les tensions internes. 
 
La cultura de l’organització té dos nivells: 
1. El que es pensa -implícit- (creences i valors essencials) i 
2. El nivell explícit i observable, -el que es fa- (conductes, procediments, organigrames, 

rituals, tecnologies, etc.) i el que l'empresa aparenta que és (logos, edificis, lloc, etc.) 
 
La cultura de l'organització es consolida a través de diferents mecanismes: rituals, símbols 
(logos, edificis, uniformes, etc.); llenguatges propis (argots professionals); transmissió oral de 
mites i llegendes (històries del passat, biografies de membres, etc.) També a través dels 
sistemes de recompensa econòmica i no econòmica i dels diàlegs entre el col·lectiu de 
treballadors/es i entre aquests i la direcció, que dia a dia van institucionalitzant els hàbits. 
 
 
 CREENCES 

 
Són estructures de pensament, elaborades i arrelades amb l'aprenentatge, que serveixen 
per explicar-nos la realitat i que precedeixen a la configuració dels valors. 
 
 
 VALORS 

 
Els valors són aprenentatges estratègics, relativament estables en el temps, que d'una 
manera d'actuar determinada es considera que és millor que l'oposada per aconseguir que ens 
surtin bé les coses. 
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 NORMES 
 
Les normes emergeixen d'interaccions grupals, són regles de conducta consensuada, mentre 
que els valors són criteris per avaluar i acceptar o rebutjar normes. 
 
 
 ACTITUD 

 
L’actitud és conseqüència dels valors i de les normes que la precedeixen i és una 
tendència avaluadora, positiva o negativa, respecte a persones, fets o coses. Les actituds 
reflecteixen com ens sentim respecte a algú o alguna cosa i prediuen la nostra tendència a 
actuar d'una manera determinada. 
 
 
 PÚBLICS 

 
A la comunicació de les organitzacions s’anomena públic als receptors o destinataris als quals 
va adreçada la comunicació concreta. Es classifiquen en interns: treballadors/es, directius/ves 
(tècnics/ques, polítics/ques), comandaments, participants en projectes transversals, líders 
d'opinió, membres sindicals, etc.; i externs: -ciutadania, contribuents, votants, representants, 
usuaris/àries-, proveïdors/es, altres institucions, lobbys, oposició, sindicats, entitats, 
associacions, fundacions, etc. 
 
 
 MITJANS 

 
Són elements importants en el procés comunicatiu i dels quals se n'ha de tenir coneixement per 
fer-ne l'ús adequat. En la comunicació interna, cal no oblidar que els mitjans són mitjans, i que 
no són la finalitat en si, per tant, són circumstancials i subordinats a la política o les directrius i a 
l'estratègia escollida. 
 
El “mitjà” és el mitjà tècnic o físic a través del qual un significat és convertit en missatge-senyal 
capaç de ser transmès pel canal. Entre els més coneguts trobem: la reunió, la carta, el 
comunicat, l’avís, l’informe, el full informatiu, la revista, el correu electrònic, el manual d’acollida, 
la conferència, l’assemblea, la vídeoconferència, etc. 
 
Els canals solen ser el visual, l’auditiu o l’audiovisual i els suports tant diversos com el paper, la 
cinta de vídeo, la transparència, Internet, etc. 
Cal tenir en compte que aquestes classificacions presentades són les més usuals, però es 
poden trobar definicions i classificacions diferents segons els autors que es consulti. 
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FUNCIONS DE LA COMUNICACIÓ INTERNA. MISSIÓ I OBJECTIUS 
 
 Element integrant del sistema organitzatiu: fent un símil al sistema nerviós, permet que es 

mantingui la interacció permanent de la resta d’elements de l’organització, ja que la funció 
principal de la comunicació interna és que doni suport estructuralment al projecte 
organitzatiu, sigui quina sigui l’orientació estratègica de l’organització en termes de 
management. 

 
 
 Estratègia organitzativa: genera un procés continu de comunicació transversal per a la 
creació de valor en la cultura organitzativa. 

 
 Element facilitador i potenciador de la integració de les persones en el projecte 
d’empresa: a través de la participació en els processos organitzatius, i sobretot si es 
produeix com a conseqüència d’haver participat en la concepció, el disseny i el 
desenvolupament de la visió compartida perquè aleshores esdevé implicació i compromís. 

 
 Element de cohesió: porta l’organització a dirigir totes les seves accions a l’objectiu 
general i fa que emergeixin els diferents enfocs que hi ha, permet treballar-los i obtenir la 
síntesi en una visió compartida. 

 
 El model organitzatiu en xarxa i la perspectiva de la transversalitat estan basats en la 
comunicació organitzacional: la comunicació interna és l’element clau de l’organització que 
els fan possibles. 

 
 Agent de canvi: possibilita l’adequació permanent de l’organització a l’entorn i a l’evolució 
tecnològica. 

Concretament, com a agent de canvi, es pot aplicar a tres nivells diferents segons S. 
García: 
1. Comunicació com a eina per disminuir els aspectes polítics i emocionals de la 

resistència al canvi i convertir-la en cooperància. 
2. Comunicació com a medi en el qual es produeix realment el fenomen del canvi de 

cultura. 
3. Comunicació com a objectiu mateix del canvi. 

 
 
 MISSIÓ DE LA COMUNICACIÓ INTERNA 

 
Crear les condicions necessàries per a la satisfacció dels objectius generals de l'organització. 
En aquest sentit la comunicació interna és una estratègia transversal al servei de les altres. 
 
 
 OBJECTIUS 

 
a) Implicació dels treballadors ja que la condició essencial perquè hi hagi motivació és el 

coneixement mínim de l'organització i el sentit de la seva acció. 
b) Harmonia de les accions de l'organizació. Aquest concepte va més enllà de la 

coherència, aquesta implica el coneixement dels objectius estratègics i dels plans d'acció, 
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en canvi l'acció harmònica exigeix a més, la circulació d'aquesta informació, del seu trasllat 
cap a l'alta direcció i un nou plantejament per part d'aquesta. 

c) El canvi d'actituds, atès que per la pròpia acció comunicativa, en tant que procés 
d'evolució interactiu, és en si mateix un factor de canvi. 

d) La millora de la productivitat en dos nivells: 
1. mitjançant la transmissió d'informació operativa 
2. sensibilitzant les persones respecte dels objectius de rendibilitat de l'organització. 

Remarquem que aquest punt requereix un compromís de reciprocitat de l'organització, 
que es produeix quan s'ha establert un bon clima de confiança. 
 
 
Aquest clima de confiança es produeix en tenir una relació de familiaritat entre els 
treballadors/es i l'organització, i aquesta s'ha d'associar a tres tipus de relacions internes: 
 
• Les relacions estrictament professionals lligades a l'activitat de l'organització. 
• Les relacions de convivència, perquè la comunicació informal, a més de necessària, 

condiciona igualment la motivació pel treball, i en conseqüència els resultats. 
• Les relacions d'identitat, associades a la cultura de l'organització, perquè és important 

suscitar sentiments de pertinença, de solidaritat davant de l'exterior. 
 
 
LA COMUNICACIÓ A L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
 
Fins ara, la comunicació interna de les organitzacions es desenvolupava sota dues formes:  
 
 la comunicació espontània i natural, limitada generalment a intercanvi d'informació, d'opinió 

o punts de vista entre companys/es i de rumors, i 
 d'una comunicació burocràtica “oficial” consistent en la transmissió d'ordres o instruccions, 

orals o per escrit, que utilitzava com a mitjans els comunicats interns, les circulars, els 
avisos, i com a canals: el correu intern, el tauler d'anuncis, els butlletins informatius, la 
revista d'empresa. 

 
La comunicació es constitueix en un instrument estratègic per aconseguir la participació de 
tota l’estructura en el disseny del procés de canvi i millora continuats, d’aquesta manera 
queda garantit el compromís en l'aplicació a tota l’organització. 
 
 
DIRECCIÓ I PROCESSOS DE COMUNICACIÓ INTERNA 
 
Acabem d’exposar que la comunicació interna és cosa de tota l’estructura organitzativa, i 
com que la responsabilitat última recau en la direcció, també de la comunicació. 
 
Si a més, fem descansar la viabilitat i l'èxit de l'organització en la participació compromesa de 
totes les persones en el disseny i desenvolupament del projecte organitzatiu, la 
comunicació interna esdevé el mitjà imprescindible per vehicular la integració de les idees i 
dels suggeriments dels treballadors/es en una visió compartida per tothom i la direcció ha de 
basar la gestió i la presa de decisions sota aquesta premissa. 
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Aleshores constitueix un element més dels que integren el sistema organitzatiu i que es manté 
en interacció permanent amb la resta d'elements. Alhora es converteix en un agent de canvi que 
possibilita l'adequació de l'organització a les canviants exigències de l'entorn i de l'evolució 
tecnològica i social, per tant es fa imprescindible que la direcció legitimi la comunicació 
interna amb la seva declaració de voluntat, però no menys necessària és que sigui la 
seva pràctica quotidiana. 
 
 
TRANSVERSALITAT ENTRE LA COMUNICACIÓ INTERNA I EXTERNA 
 
Dèiem a l’apartat anterior que la direcció ha d’assumir que l’actitud de comunicar és una 
filosofia, una actitud davant la gestió compartida i responsable a l’organització, però la 
comunicació interna no ha de ser una activitat exclusiva de la direcció o de les persones que en 
són responsables. I l’organització que no ho ha fet fins ara, no es pot esperar que de sobte, 
tothom individualment, adopti una conducta que inclogui aquestes activitats concretes. 
 
 
INTERDEPENDÈNCIA DE LA COMUNICACIÓ EXTERNA I INTERNA 
 
Ambdós plans de comunicació han de ser un mateix continuum que en un extrem tindran 
un públic extern i a l’altre el públic intern, aquesta divisió, en el cas de l’administració local, 
és un tant fal·laç ja que la majoria de treballadors/es són alhora ciutadans/es, usuaris/àries, 
contribuents, etc. i fora d’hores de treball reben els missatges que l’organització difon. El doble 
llenguatge es rep molt malament i, en el cas d’existir diferències, és el discurs de l’organització, 
en el seu conjunt, que queda desacreditat. 
 
 
AUTONOMIA ENTRE AMBDUES COMUNICACIONS 
 
Qualsevol acció de comunicació externa haurà de tenir reflectida en el Pla de Comunicació 
Interna les estratègies, de comunicació interna, en accions suficients i necessàries 
perquè tots els membres de l’organització puguin participar als processos de manera 
integrada, sense solapaments, incoherències o curtcircuits. Així, és necessari emmarcar 
els plans de comunicació –externa i interna- en tota l’organització, és a dir, han d’integrar les 
diverses àrees de l’organització i especialment el servei de Recursos Humans. 
 
Malgrat l’esmentada interdependència d’ambdues comunicacions, i que les estratègies de 
comunicació interna i externa estan al servei de la mateixa causa i que utilitzen suports i 
tècniques similars, han de tenir autonomia perquè el que està en joc no és de la mateixa 
naturalesa: els efectes induïts per una acció de comunicació interna difereixen radicalment dels 
induïts per una campanya adreçada a la ciutadania. A més, els missatges interns i externs 
no poden tenir el mateix tarannà: no n’hi ha prou amb seduir les persones, també s’ha 
d’aportar arguments i informació de fons. 
 
 
DIFERÈNCIA EN ELS MISSATGES I PRIORITATS D’EMISSIÓ 
 
En la concepció dels missatges ha de tenir prioritat la informació interna. En aquest sentit, 
tota acció comunicativa cap a l'exterior -campanya publicitària, patrocini, etc.- ha d'anar 
precedida d'una comunicació cap a l'interior de l'organització. Aquesta actitud implica 
confiança i, inclús una certa complicitat que afavorirà la cohesió dins de l'organització en 
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la mesura en què l'entorn de l'organització es bipolaritza en dos àmbits intern-extern que 
impliquen a la vegada dues situacions: "tenim la informació-no la tenen". 
 
La informació ha de ser difosa pels canals interns només un o dos dies abans de fer-se pública, 
o tan sols unes hores abans, procurant que els comandaments i els públics interns que l'han de 
menester per treballar la rebin amb anticipació i, si és possible, amb una comunicació personal. 
 
 
COM ORGANITZAR AQUESTA INTERDEPENDÈNCIA DES DE LA 
TRANSVERSALITAT? 
 
En primer lloc la direcció ha d’assumir i comprometre-s’hi. Hi ha d’haver explícitament o 
implícita un equip que decideixi l’estratègia de comunicació per consens. D’aquest equip 
n’ha de formar part el responsable màxim de l’organització i totes les persones responsables 
dels diferents tipus de comunicació que es faci, o que es tingui determinada a l’organització. Hi 
ha d’haver els responsables de la comunicació laboral, de la comunicació econòmica, de la 
comunicació externa amb usuaris, i de la comunicació interna. Amb el benentès que poden ser 
persones diferents o que poden aglutinar-se en diverses. 
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LA PLANIFICACIÓ DE LA COMUNICACIÓ INTERNA 
 
Totes les publicacions que tracten la comunicació interna científicament, inclouen un apartat 
essencial, és la planificació de la comunicació, o també anomenada gestió. Dins d’aquesta 
planificació sempre hi ha les recomanacions o directrius per dissenyar el tan conegut pla 
de comunicació interna. Tan conegut però en realitat sempre és com un enigma, ja que 
no és possible receptar un pla de comunicació sense més, sense tenir en consideració 
totes les variables organitzatives que el condicionen. Dit planerament, no existeix un pla de 
comunicació interna estàndard vàlid i a mida de totes les organitzacions. Existeixen 
metodologies diverses, en el fons semblants, que marquen les pautes a seguir, però no poden 
dir s’ha de fer això o allò en qualsevol situació. 
 
Aquestes diverses metodologies esmentades, el que pretenen és dotar de rigorositat a la 
planificació a fer i, en general, disposen diverses fases: 
 
Fase 1. Determinació de l’estat actual de la comunicació 
 
Recollida d’informació i revisió d’aquests àmbits: 
 
a) La política general de l’organització i el grau de comprensió dels col·laboradors/es. 
b) Els objectius estratègics i el seu grau d’implicació en els diferents nivells de l’organització. 
c) Què coneixen, suposen, perceben i hipotetitzen de l’estat, el desenvolupament i les 

consecucions de l’empresa, els treballadors/es de totes les àrees o serveis, els 
polítics/ques, etc. 

d) Els canals pels quals circula la comunicació i el grau de “conductibilitat”. 
e) Els mitjans o sistemes per comunicar, tant formals com informals, de què es disposa, siguin 

amb suport físic o per mitjà de persones. 
 
Aquesta recollida d’informació i revisió s’ha de planificar com es farà, però cal que sigui veraç i 
s’ha de contrastar transversalment mitjançant tres plans d’interpel·lació: 
 
• L’observació i l’anàlisi dels esdeveniments quotidians i dels mètodes de l’organització. 
• La recollida de dades a un col·lectiu ampli mitjançant entrevista en profunditat i confidencial. 
• La informació de l’exterior que poden aportar el ciutadà/na, contribuent, proveïdor/a, 

l’usuari/ària, etc. 
 
 
Fase 2. Diagnosi: identificació dels punts forts i febles de la comunicació de 
l’organització 
 
Per tal d’obtenir un informe de la situació, s’han d’identificar aquests punts forts i febles en el 
moment actual i establir les oportunitats i amenaces que això comporta. 
 
Obtingut el primer esborrany, s’han d’organitzar petits grups de treball multidisciplinaris, ajuntar 
diferents activitats i diferents nivells, per tenir informació del tipus: 
 
• Assegurar que els resultats han estat ben interpretats. 
• Confirmar les fonts que produeixen els efectes recollits. 
• Aconseguir idees per estructurar un pla d’acció. 
• Tenir un cert grau de participació, i per tant, d’implicació dels treballadors/es en el pla. 
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Fase 3. Establir la missió i els objectius fonamentals 
 
La direcció ha d’enfocar i impulsar aquesta etapa per a la formulació de la missió i dels objectius 
que es pretenen assolir amb el futur pla de comunicació interna. 
 
Aquest compromís de la direcció també és el que s’ha de demostrar davant dels treballadors/es. 
Aquests han de notar com s’implica en el desenvolupament, la pràctica, com l’estén i impulsa 
perquè els treballadors/es s’hi aboquin. 
 
Cal també definir la política general de comunicació mitjançant els criteris o valors que 
emmarquen l'actuació de la comunicació com si fos un codi ètic que senyala els límits del què 
es pot fer i el què no es pot fer. 
 
Aquests valors que cal tenir en compte són de dos tipus: 
 
 Valors estratègics o finals. Associats amb la visió i la missió de l'organització i marquen la 

via que ens conduirà a l'objectiu final. 
 Valors instrumentals u operatius. Associats a la manera de fer les coses o de realitzar les 

accions de comunicació necessàries per arribar a l'objectiu. 
 
En aquest pas es continua necessitant l'acceptació de la massa crítica de les persones que 
treballen a l’organització i especialment de la direcció, però a més, aquesta ha d'aprovar, 
assumir i comprometre's amb aquesta política. 
 
En fixar l’objectiu general es tracta de definir-hi quina comunicació volem per a la nostra 
organització en finalitzar el període que anem a planificar. És molt important perquè tota la 
resta del pla estarà en funció d'aquest punt. 
 
S'ha d'insistir que no n'hi ha prou en què la direcció o el departament de comunicació interna 
decideixin el tipus de comunicació que es vol per a l'organització, és imprescindible que aquesta 
decisió sigui acceptada per una base social àmplia -massa crítica- i que es comprometi amb el 
projecte. Per aquesta raó és necessari, que a qui se li demani aquest compromís, hagi participat 
en l'elaboració i la definició de l'objectiu que ens proposem assolir. 
 
Si estem començant en una gran organització, és necessari que els integrants del grup de 
treball d'aquest projecte, siguin representatius de tots els centres de treball, de les unitats 
organitzatives, dels nivells jeràrquics i el major nombre possible de líders d'opinió. També cal 
que participin voluntàriament, i cal engrescar-los amb el projecte, però no es poden forçar. 
 
Cal incardinar l’estratègia de comunicació interna en l’estratègia general de 
l’organització. Si no es té en compte com afectarà el conjunt de l’organització i quin rol hi 
jugarà cadascú, quan es posa en marxa aquesta comunicació, moltes vegades topa amb les 
estructures del sistema organitzatiu, no està definida a l’organigrama, no té pressupost, no és 
reconeguda pels membres de l’organització, es desacredita o se la ignora per desconeixement, 
o se la suporta com un mal més de l’organització, etc. 
 
Amb els objectius definits, podem dissenyar totes les accions que calguin per assolir-los. 
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Fase 4. Perfilar un pla amb un horitzó temporal determinat i els seus recursos 
 
Tenim el full de ruta obtingut a la fase anterior. Ara cal transformar els objectius de la funció 
en objectius operatius en accions. Aquestes les haurem de dissenyar i un cop 
desenvolupades, hem de situar-les en una dimensió temporal. També serà necessari veure 
com encaixen unes accions amb les altres. Si es poden realitzar simultàniament, o algunes són 
concatenacions d’altres. 
 
Per visualitzar-ho, hem de fer taules de temporalització i, és molt útil ajudar-se amb protocols de 
cadascuna de les accions per veure què és necessari per desenvolupar-les en cada cas. Així 
mateix, tenir protocols de les accions permet que tothom estigui al cas del que estem duent a 
terme i participar-hi. 
 
També està indicat saber quins seran els punts crítics de cadascuna de les accions, és a dir, 
preveure quan podrem jutjar si es consolida, o si l’hem d’ajustar o replantejar. 
 
És imprescindible quantificar quins costos tindran les accions, tant a nivell material: 
econòmics, espais, etc., com humans. En funció d’aquests recursos i de la seva disponibilitat és 
quan acabem de valorar la idoneïtat del disseny. Aquesta previsió dels recursos s’ha de fer 
necessàriament en aquesta fase o moment, ja que serà aquí, quan planificarem, que podrem 
veure si són factibles o bé s’hauran de posposar, o fins i tot, n’haurem de prescindir. 
 
 
Fase 5. Comunicar els propòsits del pla als membres de l’organització 
 
Abans d’implantar el pla de comunicació interna, cal que la gent sàpiga cap a on se la 
dirigeix en aquest procés d’evolució que sempre comporta. 
 
En la posada en marxa del pla de comunicació interna, com més es conegui el què es vol fer i 
s’escampi, millor i més fàcil serà que s’estenguin les pràctiques comunicatives i les facin 
pròpies, per aquesta raó, serà necessari donar a conèixer a les línies de comandaments 
maneres de fer i conductes que estimulin la comunicació interna i que estableixin hàbits 
duradors. 
 
També ens serà útil que l’organització tingui a l’abast el Pla, la temporalització, els rols de 
cadascú, els protocols de cada acció, el seguiment i control. Quan es facin avaluacions, també 
se n’ha de tenir informada l’organització. 
 
 
Fase 6. Posada en marxa 
 
S’han d’anar implantant les actuacions que hem planificat en funció de la temporalització 
prevista. Caldrà en tot moment preveure les resistències que es generaran i també anar 
esmenant els desajustos que es puguin produir. 
 
Aquesta previsió de posada en marxa es pot segmentar per etapes temporals o per objectius o 
per accions. També ens podem trobar que calgui testar en algun àmbit concret si no estem 
segurs de l’afectació que pot produir a l’organització. Aquí cada pla haurà d’ajustar-se a cada 
organització i el seu funcionament. 
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Fase 7. Seguiment, control i avaluació 
 
Aquests passos de la planificació apuntats als paràgrafs anteriors són els que desenvoluparem 
en aquest apartat, entenent que és la continuïtat del pla, perquè una bona planificació no pot 
obviar mai programar, a més del disseny, la implantació, el seguiment i el control. 
 
Immediatament a la posada en marxa, s’ha d’anar avaluant l’impacte en els públics interns, i els 
efectes sobre els externs, de cada acció i reajustar o reestructurar en funció dels objectius 
definits. 
 
També s’ha de revisar, el mateix pla des de la posada en marxa, en un constant i efectiu procés 
d’actualització per adequar-lo als nous enfocs que sorgeixin en el camí. 
 
I no oblidem que hem de fer el seguiment del pla i del desenvolupament i per fer-ho, hem 
de tenir indicadors marcats prèviament que ens permetin fer el control. 
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SISTEMES I TÈCNIQUES DE LA COMUNICACIÓ INTERNA: 
COMPOSICIÓ I UTILITAT 
 
Per triar un suport bàsicament s'han de tenir en compte tres criteris: 
 
A) El contingut del missatge. S'ha de contemplar la complexitat i l'extensió que té. 

Si és complex i llarg, els suports audiovisuals (noves tecnologies) són els recomanats, 
perquè són mitjans seqüencials i permeten una narració estructurada sobre diferents medis 
argumentals. També es poden incloure gràfics que serveixen per fer-ne resums, 
comparacions, etc. 
Els suports escrits també van bé i només s'ha de tenir en compte el públic al qual va adreçat: 
la seva capacitat de comprensió i l'hàbit de lectura. 
Ambdós tipus de suport se solen utilitzar com a vehicle d'informacions tècniques. 
Si el contingut informatiu té caire social, els canals orals, com que impliquen més, són més 
eficaços que qualsevol altre. 

 
B) El perfil del destinatari. És molt important a l'hora de triar suport, perquè la segmentació de 

l'audiència és directament proporcional a l'eficàcia de la comunicació, com més homogenis 
siguin els grups de receptors més específica podrà ser la comunicació, no només en els 
aspectes conceptuals, també els formals. 

 
C) L'efecte desitjat. Hi ha cinc efectes prioritaris a contemplar: 
 

1. La comprensió correcta del contingut del missatge. 
2. La deformació o risc d'introduir sorolls comunicatius. 
3. La memorització. 
4. La conservació de la informació durant un període de temps llarg. 
5. El cost econòmic de la comunicació. 

 
 
Però cal no oblidar mai que els suports estan subjectes sobretot a l'orientació estratègica i 
recordar que, a més de ser molts, la tendència és que augmentin a mesura que s'incorporen les 
noves tecnologies. 
 
Aquesta orientació estratègica que ha de regir el desenvolupament de la comunicació interna a 
l'organització està correlacionada amb el principi de màrqueting intern que identifica als 
membres de l'organització com a "clients interns". Per això, s'han d'incloure a la llista de 
suports disponibles tots els mitjans, els vehicles i les actuacions de tota mena que es 
poden portar a terme per incentivar i cohesionar el treball i per assolir la seva adhesió als 
objectius de l'organització, mobilitzar tothom cap a la satisfacció d'objectius compartits. 
Per tant, s'ha d'arribar-hi aprofitant totes les sinergies i contextualitzant actuacions de 
procedència variada: informatives, publicitàries, pedagògiques, psicosociològiques, etc. 
 
 
Com que la comunicació interna s'ha de considerar mecanisme vertebrador i integrador de tota 
l'activitat humana a l'organització, l'estructura ha de ser multidireccional i multiforme. Així trobem 
que s'ha de donar a conèixer la història econòmica de l'organització i la història del 
col·lectiu humà per satisfer l'objectiu d'implantar i enfocar la cultura de l'organització i 
disminuir la incertesa del rumor, d'aquesta manera: 
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 s'assegura que tothom conegui i entengui els principis i les metes de l'organització, 
 tenir credibilitat i confiança, 
 estendre la idea de participació, 
 agilitzar els canals de transmissió de la informació, 
 afavorir i fer operativa la comunicació. 

 
S’ha d’advertir que la satisfacció d'aquests punts depèn més de la veracitat i l'objectivitat dels 
continguts que del suport que els transmet. 
 
Per a aquests objectius fonamentalment s'utilitzen mitjans electrònics i/o, encara que 
residualment, escrits: 
 
a) Publicacions periòdiques de distribució general -revistes, diaris, butlletins...- que incloguin 

continguts generals o temàtics. 
b) Notícies o flaixos informatius breus, a través de taulers d'anuncis, intranet, bloc, web, correu 

electrònic, mitjans de comunicació externs, etc.,  
c) Taulers d'anuncis, i/o correu electrònic, ofereixen informació operativa i de servei, d'utilitat 

per al desenvolupament del treball. 
d) Guia pràctica de l'organització, recull diversa informació tècnica, organitzativa, històrica, 

utilitària, etc. que s'ha de renovar i posar al dia periòdicament. Una variant d'aquesta guia és 
el manual d'acollida per a les persones que arriben a l'organització i que ha de ser rigorós, 
eficaç i ampli tant en els continguts com en els temps. 

e) Fulletons sobre temes particulars i específics que s'hagin d'observar de forma preventiva -
seguretat i salut laboral, assistència social, formació, etc.- o en el marc de campanyes 
publicitàries a l'interior de l'organització per assolir objectius a curt termini. 

f) Cartells i plotters, com a suport de les campanyes publicitàries esmentades. 
g) Objectes promocionals, amb el mateix sentit que el cas anterior. 
h) Vídeo, com a suport de comunicació interna adquireix una rellevància especial donades les 

seves característiques estètiques, formals i la seva capacitat d'impacte. Des d'utilitzar-lo, 
juntament amb altres mitjans, en campanyes de publicitat fins a fer-lo servir com a revista 
audiovisual de caràcter periòdic, el vídeo es configura com el mitjà més adequat de 
divulgació de missatges institucionals en els quals la imatge de l'emissor influeix en la seva 
credibilitat i dels seus missatges. 

 
 
Quan l'objectiu és afavorir el diàleg social perquè: 
 
 tothom se senti protagonista de l'activitat i dels objectius, 
 que aflorin energies i potencialitats ocultes, 
 el màxim aprofitament de les idees, 
 afavorir la autoanàlisi i la reflexió, 
 estimular el consens, 

 
les actuacions específiques són els sistemes de suggeriments, que persegueixen la 
participació dels membres de l'organització en tota mena de tasques professionals i que 
han de ser incentivades, si cal, amb premis, recompenses, etc. Són la bústia de suggeriments, 
els concursos d'idees, els debats, els fòrums... També es poden considerar amb aquest objectiu 
les jornades de despatxos oberts com inici perquè esdevingui un hàbit amb la pràctica. 
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Amb aquestes accions s'ha d'arribar a un punt en què el diàleg entre persones de diferents 
departaments, entre superior i col·laborador/a sigui habitual i la comunicació de l'organització 
arribi al punt d'inflexió, en termes d'actitud, entre "el que es diu" i "el que es fa". 
 
 
Quan l'objectiu és implicar totes les persones per: 
 
 afavorir la comunicació d'individus entre els diferents departaments i a l'interior d'aquests, 
 facilitar els intercanvis interdepartamentals, 
 fer possible un projecte d'empresa basat en la participació, 
 millorar el desenvolupament organitzatiu, 
 incrementar la cohesió interna, 
 agilitzar els processos de gestió, 

 
a les seves accions la figura de l'emissor pren la naturalesa de pedagog, perquè aquesta 
comunicació es basa fonamentalment en dos aspectes principals: 
 
 el coneixement dels procediments i processos tant de gestió com productius o de serveis 

per part dels "clients/es i proveïdors/es interns". 
 l'aprenentatge de tècniques que afavoreixen la comunicació interna. 

 
Des de l'òptica operativa es fa necessària la divulgació exhaustiva de tota mena de normes i 
procediments de règim intern i extern. Els suports més adequats d'aquesta funció són els 
electrònics, escrits i els audiovisuals. Pel que fa a la preparació de les persones en les 
tècniques i habilitats que les capaciten comunicativament, és convenient impartir cursos sobre 
dinàmiques d'equips de grup, lideratge d'equips de treball, etc. 
 
Aquests suports més adients es basen en la formalització de reunions, trobades i 
esdeveniments que permetin el diàleg i la contrastació d'opinions: les reunions, les 
sessions informatives, les sessions formatives, els lliuraments de distinció d'antiguitat, les visites 
a centres, les reunions de festivitats, les jornades de portes obertes, etc. 
 
Com a darrer objectiu a tenir en compte: configurar un llenguatge comú i realitzar activitats 
coherents amb els valors de l'organització en totes les persones i els grups amb la finalitat 
de: 
 
 promoure noves mentalitats, 
 modificar certs comportaments, 
 augmentar l'esperit de treball en equip, 
 fer més visible l'aportació individual, 
 millorar el rendiment, 
 guanyar eficàcia i satisfacció, 
 incrementar la competitivitat, 
 dinamitzar el potencial creatiu i la innovació. 

 
 
L'enfoc del management participatiu d'aquest tipus de comunicació fa que els suports es 
confonguin amb les eines que donen suport a la posada en marxa d'aquestes tècniques de 
gestió: grups de gestió, equips de projecte, definició d'objectius, etc. 
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Aquest tipus de comunicació ha d'estar basada en: 
 
 Una voluntat decidida de fer flexibles els accessos a la informació des de tots els estadis de 

la piràmide jeràrquica d'acord amb les necessitats de coneixement i operatives. 
 La màxima valoració dels reconeixements individuals i col·lectius. 
 La creació i el desenvolupament d'un sistema de visualització dels resultats i els processos 

organitzatius. 
 Una línia general d'actuació comunicativa orientada cap a la qualitat. 

 
 
Hem de tenir sempre present que a l'hora de fer comunicació interna "todo vale" i les 
condicions essencials per fer-la eficaç són la voluntat política, que significa incorporar-la 
estratègicament a la gestió de l'organització, la creativitat en la seva concepció i el sentit 
comú en utilitzar-la. 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONS FINALS 
 

• La comunicació interna és un projecte de futur imprescindible a totes les 
organitzacions, encara que no sigui anomenada amb aquests termes. 

 
• La implantació de la comunicació interna a les organitzacions sempre haurà de superar 

alguns obstacles que s'oposin al seu arrelament. 
Per superar aquests obstacles, el primer que s'haurà de fer és identificar-los, analitzar-
los en profunditat i elaborar un pla d'actuació adreçat a superar les dificultats. 

 
• Però la condició imprescindible per assolir aquest objectiu és la ferma voluntat de la 

direcció i la participació compromesa de tota l'organització. 
 

• Si se segueixen aquestes directrius i es compleixen les condicions indicades, la 
comunicació interna esdevindrà una eina natural i potenciadora de l'organització. 
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Annex: 
 
AUDITORIA DE COMUNICACIÓ INTERNA 
 
L'auditoria de comunicació interna té per objectiu identificar les necessitats i les aspiracions 
en matèria d'informació i de comunicació, d'analitzar els punts forts i els punts febles de 
la política portada a terme fins al moment per tal d'elaborar o de millorar l'estratègia de 
comunicació interna. 
 
Per ser eficaç, l'auditoria s'ha d'efectuar periòdicament, com si d'un dispositiu es tractés i que 
s'acomoda al seu lloc després de fer successius assajos; d'altra banda, com que l'entorn de 
l'organització està subjecte a canvis, els seus instruments han d'anar evolucionant tots 
alhora. 
 
Qualsevol que sigui la metodologia emprada, s'ha d'explicar als treballadors/es les raons i la 
modalitat de l'auditoria. Cal prendre precaucions elementals per no ferir sensibilitats internes: 
 
 Procedir a un estudi documental en profunditat abans de concebre el qüestionari o la guia 

de les entrevistes, per evitar topar o despistar als entrevistats/des. 
 Informar abans als treballadors/es que es portarà a terme un estudi centrat sobre els 

aspectes que es volen resoldre, o millorar. 
 Efectuar un estudi segons les condicions anunciades. Cas d'introduir alguna modificació, 

s'han d'explicar les raons. 
 Publicar els resultats, bons o desfavorables, al conjunt de treballadors/es. 
 Presentació oral dels resultats en el marc de reunions presidides pel consultor/a o pel 

responsable de l'encàrrec dins de l'organització. 
 
 
TREBALL D'AUTODIAGNOSI 
 
Aquestes qüestions presentades a continuació facilitaran la reflexió per tractar d’esbrinar la 
situació actual en analitzar els fluxos d'informació, a les accions comunicatives en general. No 
són exhaustives, ni tampoc pretenen ser una guia única, se’n poden plantejar moltes d’altres. 
 
 Qui informa: 

L'alta direcció 
Els comandaments intermitjos 
Altres emissors 
 
 I la informació operativa? 

 
 I la informació social? 

 
 La naturalesa i el marc de la informació: 

Informació oficial i controlada 
Informació oficiosa (rumors, circuïts tancats, by pass...) 
Informació de la direcció-Informació dels treballadors/es 
Mitjans informatius utilitzats 
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 Quan s'informa: 

Els fluxos d'informació són regulars o esporàdics (només quan ho exigeixen les circumstàncies) 
En quina fase dels processos de decisió (prèviament o quan la decisió ja ha estat presa) 
La informació interna precedeix a l'externa o succeeix a l'inrevés. 
 
 En relació amb els resultats, 

Quines són les expectatives dels treballadors/es en matèria d'informació: 
Respecte a la temàtica (econòmics, socials, culturals, etc.) 
Quant al seu objectiu (estricta informació, participació en les decisions, formació, etc.) 
 
 Quin és el coneixement de l'organització per part dels treballadors/es: 

Com l'ha adquirit 
Retén la informació difosa 
Creu que n’ha de tenir més 
 
 La informació que es rep, és satisfactòria? 

Suficient 
Insuficient 
Redundant 
 
 Quins aspectes de la comunicació es troben a faltar 

 
 Quina imatge de l'organització té el personal: 

 
 Quina imatge de l'organització, creu el personal, que la direcció vol transmetre: 

 
 Són coincidents amb la que creu que hauria de tenir? 

 
 Quina imatge de l'organització, creu el personal, que es té a l'exterior: 

 
 Quina imatge de l'organització, creu el personal, que s'hauria de tenir a l'exterior: 

 
 Quina imatge de l'organització projecta el personal cap a l'exterior: 

En parla 
En l'aspecte positiu, de què i com en parla 
Quins són, segons la seva opinió, els èxits de l'organització 
 
 Quina imatge de l'organització, creu el personal, que s'hauria de transmetre a l'exterior 

 
 
 


