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RESUM 

Quan ens referim a la comunicació organitzacional que busca promoure una bona gestió de la 

organització entra en joc la comunicació interna. Aquesta és una eina primordial per aconse-

guir moure a l’equip al voltant de l’objectiu que es persegueix i l’essència que configura la 

identitat de la companyia.  

La comunicació interna en les organitzacions està enfocada a satisfer les necessitats 

d’informació dels seus treballadors i és capaç de motivar-los, incrementar el sentiment de per-

tinença i potenciar la cohesió de grup. Cal una gestió constant d’aquesta si es volen aprofitar 

els seus avantatges però, tot i així, la seva aplicació real se sol considerar descuidada per part 

de gran part d’organitzacions. Les causes d’aquest fet són diverses barreres que impedeixen el 

seu desenvolupament complet i, doncs, el present estudi sorgeix encuriosit per conèixer quina 

és la situació de la comunicació interna en les organitzacions d’avui dia i els seus aspectes més 

rellevants. 

L’objectiu principal que impulsa al treball és conèixer el funcionament i la influència de la co-

municació interna en les organitzacions del sector esportiu català; per aconseguir-ho, la meto-

dologia qualitativa d’investigació utilitzada ha consistit en realitzar entrevistes a dues organit-

zacions que són pertanyents al sector esportiu: Decathlon i el Servei d’Activitat Física de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. Aquestes es realitzen a directius i treballadors per obtenir 

respostes des de diferents punts de vista. 

Gràcies a aquest estudi és possible determinar l’objectiu de la comunicació en aquest tipus 

d’organitzacions, qui són els responsables de que funcioni, quines són les eines més usades, 

quin tipus d’informació acostuma a circular i què resultats que es detecten. A més, les conclu-

sions finals reflecteixen cóm treballadors i directius que potencien la comunicació interna no 

sempre aconsegueixen tota la participació desitjada i, doncs, es fa veure que la posada en 

pràctica de la comunicació interna és limitada.  
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The most important thing in communication 

is hearing what isn’t said. 

PETER DRUCKER 
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INTRODUCCIÓ 

La comunicació és una eina de vital importància per poder relacionar-se amb l’entorn. Segons 

María del Carmen González e Irene Ramos (2002:13), “el comunicar es algo esencial del hom-

bre, pues si éste ha de formar parte de grupos sociales, si ha de buscar la convivencia con sus 

semejantes, si se ha de considerar como integrado a la sucesión de generaciones que han for-

mado a la humanidad, no tiene otro medio de lograrlo que por medio de la comunicación”.  

En el context organitzacional cal tenir en compte que tota aquella organització que desenvolu-

pi una activitat comercial o social dóna lloc a una sèrie de relacions socials, econòmiques, polí-

tiques, mediàtiques, comunitàries i/o laborals que es regeixen bàsicament per la comunicació. 

De fet, en aquest context el factor humà esdevé el principal motor pel seu bon funcionament i 

la seva productivitat i, doncs, la comunicació resulta una eina primordial per aconseguir gesti-

onar l’equip al voltant de l’objectiu que es persegueix i transmetre al públic extern l’essència i 

la finalitat per la qual treballa.  

En el primer d’aquests dos aspectes entra en joc la comunicació interna, la qual “es la base 

sobre la que pivotan todas las demás comunicaciones. O lo que es lo mismo, el éxito empresa-

rial. (...). Creer en la comunicación es sentir su necesidad, asumir su bidireccionalidad e incor-

porarla como vector fundamental de gestión. (…).”. (Caldevilla, 2010: 19). L’origen d’aquesta 

comunicació se situa en el segle IX amb l’aparició dels gremis i, per tant, aquesta relació entre 

treballador i empresa comporta que la comunicació interna sigui l’activitat comunicacional 

més antiga que les organitzacions desenvolupen amb els seus públics (Carretón i Ramos, 

2009). 

La comunicació interna s’encarrega de processar dades, motivar el personal, transmetre in-

formació, influir per arribar a determinats resultats i coordinar l’equip. Amb l’evolució de la 

tecnologia, i la conseqüent aparició de noves eines de comunicació interna que potencien la 

comunicació i la bidireccionalitat, aquesta comunicació organitzacional ha canviat i encara està 

més solidificada. La seva capacitat d’arribar al públic intern de manera senzilla i eficaç, així com 

de tenir en compte les respostes i opinions de manera pràcticament directa, genera un avan-

tatge pels usuaris. D’altra banda, cal tenir en compte el seu fort impacte de cara a l’exterior de 

l’empresa; una bona comunicació interna no només permet el creixement i evolució de 

l’entitat en sí mateixa, sinó que influeix en l’aprovació obtinguda des de l’exterior i pot donar 

lloc, així, a la millora general de la organització i els seus resultats finals. Els empleats són el 

motor de les organitzacions i si aquestes gestionen una bona política de comunicació interna 

els converteix en agents actius de comunicació externa favorable per a l’empresa.  
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Amb tot això, però, cal tenir en compte que la situació actual de la comunicació interna encara 

no està plenament adaptada al món organitzacional ni a tots els àmbits que aquest avarca. A 

més, no totes les organitzacions la gestionen d’una forma correcta. 

Amb el següent estudi es pretén analitzar quina és la situació concreta que viu la comunicació 

interna en dues de les organitzacions pertanyents al sector esportiu de Catalunya amb la finali-

tat de conèixer la importància que se li dóna, la gestió que se’n realitza i les conseqüències que 

genera, analitzat des dels diferents punts de vista que s’impliquen. Aquest estudi suposarà un 

suport per argumentar el marc teòric d’altres autors que parlen sobre el tema, detectar-ne els 

punts forts i febles i, fins i tot, proposar consells i recomanacions de millora a través dels co-

neixements que es puguin adquirir per a aquestes organitzacions treballades. El model de cita-

ció dels autors que suposen un suport per a l’estudi segueix el sistema Harvard1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

1 EL SISTEMA DE REFERENCIAS HARVARD. [en línea]. [Consulta: 05 – 12 – 2013]. Disponible en Web: 
https://www.ucbcba.edu.bo/Documentos/El_sistema_de_referencias_Harvard.pdf  
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MARC TEÒRIC 

CAPÍTOL I. INTRODUCCIÓ A LA COMUNICACIÓ 

QUÈ ÉS LA COMUNICACIÓ? 

Són moltes les definicions que s’han donat fins al moment del terme comunicació.  

Etimològicament deriva del vocable llatí communicare que significa compartir alguna cosa o 

posar en comú (Anolli, 2010: 24). 

Tan sols en el Diccionari de la Llengua Espanyola s’inclouen fins a onze accepcions sobre 

aquest concepte, i és que es considera una paraula polisèmica en quant a que no és utilitzada 

únicament en un sol àmbit, sinó que té significat propi per a cada camp que la gestioni. 

És als anys setanta, i com a conseqüència del boom dels mitjans de comunicació de masses que 

propicien la creació i delimitació dels elements comunicatius i l’aparició de nous estudis, quan 

és produeix l’explosió de noves obres d’autors que tracten aquest concepte. 

Com a definició bàsica que permeti introduir-se en el tractament de les diverses aportacions 

de diferents autors, es pot definir la comunicació com un procés d’intercanvi.  

 

Any Autor Definició Font 

1969 Antons Procés que consta d’emissió d’informació d’un 

contingut (comunicat) per mitjà d’un comuni-

cador, i d’una reacció, és a dir, d’una resposta 

de un comunicant segons la seva manera de 

percebre el contingut. 

ONGALLO, C. (2000), 

Manual de Comuni-

cación, Madrid: Edi-

ciones Dykinson, S.L., 

p. 13. 

1971 Anzieu Conjunt de processos físics i psicològics mitjan-

çant els quals s’efectua la operació de relacio-

nar a una o varies persones -emissor, emissors- 

amb una o vàries persones -receptor, receptors-

, amb l’objectiu d’assolir determinats objectius. 

ONGALLO, C. (2000). 

Manual de Comuni-

cación, Madrid: Edi-

ciones Dykinson, S.L., 

p. 11. 

1975 Mailhiot La comunicació humana no existeix en realitat, 

sinó quan entre dos o més persones s’estableix 

un contacte psicològic. No és suficient que és-

sers amb desitjos de comunicació es parlin, 

ONGALLO, C. (2000), 

Manual de Comuni-

cación, Madrid: Edi-

ciones Dykinson, S.L., 
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s’entenguin o inclús es comprenguin. La comu-

nicació entre ells existirà des de que (i mentre 

que) aconsegueixin trobar-se. 

p. 11. 

1975 Moles La comunicació és l’acció per la que es fa parti-

cipar a un individu situat a una època, en un 

punt R donat, en les experiències o estímuls 

d’un altre individu (d’un altre sistema) situat en 

una altra època, en un altre lloc (E), utilitzant els 

elements de coneixement que tenen en comú. 

ONGALLO, C. (2000), 

Manual de Comuni-

cación, Madrid: Edi-

ciones Dykinson, S.L., 

p. 11. 

1978 Cirigliano Comunicació és compartir alguna cosa, posar 

quelcom en comú, significant això no la acció 

mecànica o externa de realitzar una tasca con-

juntament amb altres, sinó el percebre el ma-

teix grau de commoció interna emocional que 

l’altre. 

ONGALLO, C. (2000), 

Manual de Comuni-

cación, Madrid: Edi-

ciones Dykinson, S.L., 

p. 13. 

1980 Mascaró La comunicació humana és, sobretot, diàleg, 

contacte entre pensants que per aconseguir 

transmetre el contingut dels seus pensaments 

han de vèncer les limitacions de la seva estruc-

tura corporal. 

ONGALLO, C. (2000), 

Manual de Comuni-

cación, Madrid: Edi-

ciones Dykinson, S.L., 

p. 13. 

1992 Real Aca-

demia Es-

pañola 

Acció o efecte de comunicar o comunicar-se. Diccionario de la 

Lengua Española, 

Tomo I. A-G, Madrid: 

Espasa Calpe, pp 527-

528. 

1992 Real Aca-

demia Es-

pañola 

Tracte, correspondència entre dos o més per-

sones. 

Diccionario de la 

Lengua Española, 

Tomo I. A-G, Madrid: 

Espasa Calpe, pp 527-

528. 

1992 Real Aca-

demia Es-

Transmissió de senyals mitjançant un codi comú 

al emissor i al receptor. 

Diccionario de la 

Lengua Española, 
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pañola Tomo I. A-G, Madrid: 

Espasa Calpe, pp 527-

528. 

        Elaboració pròpia (2013). 

 

Els tres actors que conflueixen en tota comunicació humana són (Freijero, 2010): 

- Emissor: persona que transmet el missatge. 

- Receptor: persona que rep el missatge. 

- Missatge: la informació que es transmet de l’un a l’altre. 

Aquests tres factors es relacionen a través de tres fases: l’emissió, la transmissió i la recepció. 

La recepció, per la seva part, pot donar lloc a dos situacions: provocar una resposta que doni 

origen a un diàleg, pel que el procés es convertiria en circular, o bé no manifestar-se exterior-

ment i, per tant, no donar resposta al missatge que se li ha transmès. 

D’aquesta manera, la transmissió d’un missatge consta del següent procés (Piazzo, 2012): 

1. Emissor que envia el missatge. 

2. Receptor que el rep. 

3. El missatge poden ser paraules, imatges, gestos... 

4. Un codi que representa el significat d’aquest missatge. 

5. La descodificació: interpretació del missatge. 

Per a portar a terme la comunicació, el mitjà més freqüent és el llenguatge oral. No obstant, 

també cal tenir en compte la importància de la mímica, els gestos, els senyals, els sons, els tons 

i els símbols. Inclús el llenguatge a través de fenòmens corporals involuntaris també permet 

transmetre informació. 

Amb tota aquesta informació la comunicació es pot definir al·legant que “és un procés de 

transmissió i d’intercanvi d’informació per part d’un emissor que, a través d’un mitjà o canal 

determinat, pretén arribar a un receptor amb la finalitat d’informar-lo o influenciar-lo i inter-

venen una sèrie d’elements.” 

Està estructurada per un seguit de fases que degudament controlades, modificades i analitza-

des donaran lloc a l’objectiu perseguit.  
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FUNCIONS DE LA COMUNICACIÓ 

La comunicació té diversitat de funcions que varien segons cada situació i escenari. Una classi-

ficació de les funcions de la comunicació d’una manera interessant, que demostra la seva pre-

sència en tots els aspectes rutinaris, és la següent (Ongallo, 2000):  

- Ens comuniquem per satisfer necessitats socials. Els éssers humans comptem amb la ne-

cessitat de relacionar-nos amb altres persones per estar amb contacte i expressar-nos. 

- Ens comuniquem per descobrir i mantenir la nostra identitat personal. Relacionant-nos, 

els éssers humans aprenem qui som, quines són les nostres habilitats i quina percepció té 

la resta sobre nosaltres. 

- Ens comuniquem per desenvolupar relacions. Els éssers humans contactem entre nosal-

tres i establim relacions que, amb el temps, o bé creixen o es deterioren, però que es 

construeixen a partir de la comunicació. 

- Ens comuniquem per intercanviar informació. No només aprenem a través de la lectura, 

la observació o dels mitjans massius de comunicació. Comunicant-nos amb altres perso-

nes també s’aprèn i s’intercanvia informació que ens permet créixer i aprendre de mane-

ra diferent. 

- Ens comuniquem per influenciar a altres persones. La comunicació com a mitjà per acon-

seguir el nostre propòsit i influenciar d’acord al nostre punt de vista és constant en les 

persones i, fins i tot, inconscient. 

D’altra banda, Roman Jakobson proposa cinc funcions de la comunicació dins d’un grup o or-

ganització basant-se en un altre criteri (Ongallo, 2000): 

- La primera d’elles és el control, ja que en certa manera la comunicació actua per contro-

lar el comportament dels seus membres. El fet que les organitzacions tinguin jerarquies 

d’autoritat suposa que els seus empleats mostrin un determinat comportament. No obs-

tant, també la comunicació informal el controla; quan en un grup de treballs es bromeja 

s’està comunicant informalment i també es controla el comportament.  

- La motivació és també una funció de la comunicació que informa als treballadors dels 

seus càrrecs i de cóm s’estan realitzant. Determinar uns objectius específics, comunicar 

cóm s’estan desenvolupant dins la organització i reconèixer els mèrits suposa una moti-

vació totalment necessària en la comunicació d’un grup o organització. 

- La tercera funció és l’expressió emocional. La comunicació en un grup permet transmetre 

els sentiments i preocupacions dels seus membres, vitals pel seu bon rendiment. 
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- La comunicació proporciona informació que les organitzacions i grups necessiten per a 

portar endavant els seus objectius i metes. A l’hora de prendre decisions és important 

que tothom dins d’una organització tingui al seu abast tota la informació necessària. 

- Per últim, és una funció important de la comunicació la cooperació. La comunicació facili-

ta la cooperació i coordinació entre els membres d’una organització per a la solució de 

problemes i presa de decisions. El treball en equip sempre podrà donar lloc a millors res-

postes que les que es puguin tenir individualment. 

 

COMUNICACIÓ EFECTIVA 

“La comunicació és allò que el receptor entén, no el que l’emissor diu”. (Díez, 2006: 11). 

El fet de realitzar una comunicació eficient és de vital importància. Cal tenir en compte la pos-

sibilitat d’una distorsió en el missatge o d’una deformació de la comunicació; aquest fet pot 

generar uns resultats totalment diferents als esperats, la manca d’informació del bàndol re-

ceptor i altres conflictes. 

Primerament cal tenir en compte a què es refereix parlar d’una “comunicació eficient” dins la 

organització; De Bono considera l’eficiència com “la proporció entre input (entrada) i output 

(sortida)”. (Ongallo 2000: 10).  La RAE defineix eficiència com la “capacitat de disposar d’algú o 

d’alguna cosa per aconseguir un efecte determinat”.  

Per la seva banda, Daniel Tena afirma que “l’eficiència ha de ser entesa com el grau de com-

pliment dels objectius” i afegeix que “és el resultat de la relació entre els recursos utilitzats i el 

resultat obtingut”. (Tena, 2003: 206) 

Per tant, i tenint en compte el concepte “eficiència”, alguns factors per aconseguir una comu-

nicació efectiva són (Freijero, 2010): 

- Establir un entorn comunicatiu adequat que permeti una bona comunicació i no pertorbi 

l’atenció del receptor. 

- Transmetre un missatge clar i concís. El llenguatge utilitzat deu ser manejable i accessible 

tant per l’emissor com pel receptor, de manera que sigui entenedor i comprensible. 

- Aconseguir una comunicació integradora, és a dir, que permeti la unió entre els que hi 

participen. 

- Aprofitar els canals informals de comunicació, en suplència de les carències que poden 

generar els canals informals. 

- Informació concisa. És important evitar l’excés d’informació.  



15 
 

- Difusió permanent de la informació per assegurar que arriba a tots els membres a qui es 

pretén comunicar. 

- Utilització dels termes i conceptes més comprensibles pel receptor. 

- Revisió i perfeccionament constant dels canals de comunicació empleats. 

- Atenció i anàlisi de les reaccions del receptor. 

 

CAPÍTOL II.  LA COMUNICACIÓ A LES ORGANITZACIONS 

DEFINICIÓ D’ORGANITZACIÓ 

Comunicació i organització són dos termes estretament vinculats. De la mateixa manera que és 

necessari escollir un model de gestió per a una organització, també s’ha de seleccionar el tipus 

de comunicació més idoni segons les seves necessitats i objectius i segons l’anàlisi dels recur-

sos disponibles i la situació en que es troba. 

És per això que es considera important introduir aquest concepte per seguidament treballar 

aquesta estreta relació de gran importància. 

Així doncs, què s’entén per organització?  

Molts autors consideren el terme organització com una realitat heterogènia que només pot 

ser definida en termes mínims, ja que la seva terminologia és polisèmica (Almenara; Romeo; 

Roca 2005: 13). A continuació, es presenta una taula amb altres definicions proposades per 

diferents autors. 

 

Any Autor Definició Font 

1922 Webber Sistema d’activitat continua i orientada a 

un objectiu. 

ONGALLO, C. (2000), Manual 

de Comunicación, Madrid: 

Ediciones Dykinson, S.L., p. 28. 

1934 Mali-

nowski 

Les organitzacions són un simple afegit o 

suma d’individus. 

ALMENARA, J; ROMEO, M; 

ROCA, X. (2005), Comunicaci-

ón interna en la empresa, 

Barcelona: Editorial UOC, pp. 

14,15. 

1937 Mooney El terme organització es refereix a totes ALMENARA, J; ROMEO, M; 
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les seves funcions correlatives i a la coor-

dinació de totes elles. 

ROCA, X. (2005), Comunicaci-

ón interna en la empresa, 

Barcelona: Editorial UOC, pp. 

14,15. 

1947 Simon La organització com un sistema 

d’equilibri. 

ALMENARA, J; ROMEO, M; 

ROCA, X. (2005), Comunicaci-

ón interna en la empresa, 

Barcelona: Editorial UOC, pp. 

14,15. 

1952 Shanon Grups primaris amb un alt grau de direc-

ció cap a finalitats de coneixement comú. 

ALMENARA, J; ROMEO, M; 

ROCA, X. (2005), Comunicaci-

ón interna en la empresa, 

Barcelona: Editorial UOC, pp. 

14,15. 

1959 Barnard La organització és un sistema d’activitats 

o forces conscientment coordinades. 

ALMENARA, J; ROMEO, M; 

ROCA, X. (2005), Comunicaci-

ón interna en la empresa, 

Barcelona: Editorial UOC, pp. 

14,15. 

1963 Strother Dos o més persones partícips d’una rela-

ció cooperativa, la qual cosa implica que 

totes elles tenen objectius en comú.   

ONGALLO, C. (2000), Manual 

de Comunicación, Madrid: 

Ediciones Dykinson, S.L., p. 27. 

1964 Etzioni Unitat social que ha sigut creada amb la 

intenció d’arribar a metes específiques: 

cooperatives, empreses, hospitals, esglé-

sies, presons, etc. 

ALMENARA, J; ROMEO, M; 

ROCA, X. (2005), Comunicaci-

ón interna en la empresa, 

Barcelona: Editorial UOC, p. 

19. 

1971 Fried-

mann 

La organització és un sistema estable i 

coordinat de relacions entre les funcions. 

ALMENARA, J; ROMEO, M; 

ROCA, X. (2005), Comunicaci-

ón interna en la empresa, 

Barcelona: Editorial UOC, pp. 

14,15. 
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1972 Mayntz Les organitzacions tenen en comú que 

son formacions socials, orientades cap a 

fins específics i configurades racional-

ment. 

ALMENARA, J; ROMEO, M; 

ROCA, X. (2005), Comunicaci-

ón interna en la empresa, 

Barcelona: Editorial UOC, pp. 

14,15. 

1978 Katz i 

Kahn 

La organització es troba en permanent 

interacció amb l’entorn que la rodeja.  

ALMENARA, J; ROMEO, M; 

ROCA, X. (2005), Comunicaci-

ón interna en la empresa, 

Barcelona: Editorial UOC, pp. 

14,15. 

1993 Gómez-

Llera 

Conjunt ordenat de persones que apor-

ten els seus recursos per obtenir una 

finalitat en comú. 

GÓMEZ-LLERA, G.; PIN, J. R. 

(1993), Dirigir es educar, Ma-

drid: McGraw Hill, p. 23. 

2004 Judith 

Cruz San-

doval 

Conjunt de persones amb els mitjans 

adequats que treballen per arribar a una 

finalitat determinada. 

CRUZ, J. (2004). La crisis y su 

influencia en las estrategias 

de comunicación organitzaci-

onal. [en línia]. [Consulta: 19 – 

12 – 2013]. Disponible a: 

http://www.tdx.cat/bitstream

/handle/10803/4120/jcs1de1.

pdf?sequence=1. Tesis docto-

ral. Universitat Autònoma de 

Barcelona, Facultat de Cièn-

cies de la Comunicació. 

Elaboració pròpia (2013). 

 

Un dels autors esmentats, Gómez-Llera, introdueix també la diferenciació entre organització i 

empresa que pot ser útil per a conceptualitzar millor què són les organitzacions (Ongallo, 

2000). Segons aquest, la diferència es troba en que el terme empresa s’aplica a les agrupacions 

que prioritzen aconseguir resultats materials i, en canvi, les organitzacions tenen un sentit més 

ampli. Es pot considerar que en el concepte d’organització es posa èmfasi en les relacions hu-

manes. 
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Doncs, es pot afirmar que una organització és “un conjunt de persones amb uns objectius es-

pecífics i en comú que, d’una manera coordinada i preestablerta, actuen per aconseguir-los 

dins d’aquesta”. 

Els tipus d’organitzacions responen al quadre que es presenta a continuació (Cutlip i Center, 

2000; citat per Ongallo, 2000). 

 

 

Empreses 

Pymes 

Grans empreses 

Transnacionals 

Indústria 

Govern - 

 

 

Organitzacions sense ànim de 

lucre 

ONG’s 

Fundacions 

Grups religiosos 

Participació ciutadana 

Organitzacions polítiques 

 

Associacions 

Empresarials 

Professionals 

De particulars 

Sindicats - 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES ORGANITZACIONS 

Les característiques que distingeixen les organitzacions d’altres grups humans són la seva for-

malitat en quant a la presència d’estructures, objectius, polítiques, procediments i normes que 

la constitueixen; la seva jerarquització en forma d’estructura piramidal; la tendència a créixer a 

través de la integració de persones i el desenvolupament de les seves accions, i la seva duració, 

ja que persisteixen en el temps durant més d’una generació (Ongallo, 2000). 
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Altres autors consideren les següents característiques de les organitzacions (Almenara i Ro-

meo, 2005):  

- Les organitzacions estan constituïdes per les relacions entre els individus que hi perta-

nyen. Els individus desenvolupen interaccions de manera prevista perquè segueixen unes 

normes preestablertes. Una característica de les organitzacions és l’existència d’un ordre 

en l’aportació de les persones que la formen. Cal formalitzar certs aspectes per arribar a 

una operativitat adequada i els seus membres han de seguir una sèrie de pautes o guies 

per al seu comportament. D’aquesta manera, els que conformen una organització estan 

coordinats de manera que s’assegura la major eficiència possible en el seu funcionament. 

- Les organitzacions persegueixen assolir uns objectius determinats. Així doncs, i tot i que 

aquests objectius perseguits poden variar extensament en funció de cada organització, 

aquesta és la seva principal raó de ser. 

- Per arribar als objectius desitjats la organització segueix una estructura i un ordre basats 

en la “racionalitat”. Aquesta racionalitat fa referència a una jerarquia determinada per la 

pròpia organització que adapti les seves funcions i tasques a les previsions establertes. 

D’aquesta manera, es genera una divisió del treball entre cada un dels membres per as-

segurar la major eficàcia per aconseguir els objectius finals. 

- Relacionat amb això, també és una característica de les organitzacions la forma en que es 

configuri. Es troben quatre factors que influencien en les alternatives de composició de 

cada organització: les característiques de l’entorn, l’eficiència que es pretén obtenir, el 

fraccionament d’operacions i les característiques de les persones participants. És neces-

sari identificar, definir i combinar els elements que interactuen dins de cada organització 

per determinar quina serà la seva forma de composició i satisfer, amb aquesta, a totes 

les persones que en formen part. 

- Les organitzacions tenen una certa continuïtat temporal. Aquesta continuïtat la condicio-

na l’entorn en el que funciona perquè és qui produeix els canvis i l’evolució de la organit-

zació a través de la relació amb l’entorn que s’estableix. 

Com els éssers vius, les organitzacions també tenen un cicle de vida. Des de la seva crea-

ció fins a arribar a desaparèixer, les organitzacions passen per diverses etapes que com-

porten canvis. Les etapes de vida d’una organització es divideixen en el naixement i els 

primers anys , l’adolescència o expansió, la maduresa o consolidació i la vellesa o declivi. 

Quan s’arriba a aquesta etapa final, es plantegen dos opcions: la dissolució de la organit-

zació o proposar nous objectius. Per a què això es produeixi, cal que hi hagi suficient mo-

tivació per part dels membres de la organització a l’hora de perseguir aquests nous ob-
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jectius de la mateixa manera que es va fer amb els anteriors i que l’estructura de la orga-

nització sigui favorable per a la consecució del nou fi en comú (Sills, 1957; citat per Onga-

llo, 2000). 

- Las organitzacions es troben en constant relació amb el seu entorn, tant a nivell intern 

com extern. Aquesta característica és important donat que l’entorn, ja sigui econòmic, 

tecnològic, polític o social, està en constant moviment i canvia de manera continua, afec-

tant també a les organitzacions que s’hi veuen influenciades.  

Hormans (1992) parla de tres entorns influents per a les organitzacions: 

o Entorn físic: la ubicació de la organització, els recursos naturals, el clima... 

o Entorn cultural: les normes, valors i fins socials. 

o Entorn tecnològic: el coneixement i la tecnologia de que es disposa per facilitar 

l’arribada als objectius perseguits per la organització. 

D’altra banda, es pot definir una organització com un grup de persones que coincideixen en un 

espai determinat i en un moment concret amb les següents característiques específiques (Bar-

tolí, 1992; citada per Ongallo, 2000): 

- Tenen una finalitat en comú que es coneguda per tots els membres que conformen el 

grup. 

- Distribueixen els rols i les tasques a realitzar. 

- Existeix una divisió de l’autoritat i del poder formal. 

- Tenen una durada indeterminada d’acord a un objectiu concret. 

- Posseeixen un sistema de comunicació i coordinació. 

- Tenen criteris d’avaluació i control dels resultats. 

 

QUÈ ÉS LA COMUNICACIÓ ORGANITZACIONAL? 

Com ja s’ha comentat anteriorment, la comunicació i les organitzacions mantenen una estreta 

relació. La comunicació intervé en la difusió i la potenciació de l’aprenentatge en tots els àm-

bits d’una organització, però, per aconseguir-ho, és necessària una efectivitat en la recollida, 

l’intercanvi, la interpretació i la utilització de la informació que circula. 

 

Any Autor Definició Font 

1979 G. M. Gold- Procés dinàmic per mitjà del ALMENARA, J.; ROMEO, M.; ROCA, 
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haber qual les organitzacions estructu-

ren els seus diferents sub-

sistmes i es relacionen amb el 

medi ambient. 

X. (2005), Comunicación interna en 

la empresa, Barcelona: Editorial 

UOC, p. 50. 

1989 G. M. Gold-

haber 

Procés de creació i intercanvi de 

missatges dins d’una xarxa de 

relacions interdependents.  

PIAZZO, V. (2012), Crisis en la Web 

2.0: gestión de la comunicación para 

preservar la imagen y la reputación 

organizacional online. [en línia]. 

[Consulta: 19 – 12 – 2013]. Disponi-

ble a: 

http://www.tdx.cat/bitstream/handl

e/10803/96276/vp1de1.pdf?sequen

ce=1. Tesis de doctorat, Universitat 

Autònoma de Barcelona, Facultat de 

Ciències de la Comunicació. 

1996 Andrews y 

Herschel 

Procés a través del qual els és-

sers humans, interdependents, 

es fan portadors i creadors a 

l’intercanviar missatges. 

PIAZZO, V. (2012), Crisis en la Web 

2.0: gestión de la comunicación para 

preservar la imagen y la reputación 

organizacional online. [en línia]. 

[Consulta: 19 – 12 – 2013]. Disponi-

ble a: 

http://www.tdx.cat/bitstream/handl

e/10803/96276/vp1de1.pdf?sequen

ce=1. Tesis de doctorat, Universitat 

Autònoma de Barcelona, Facultat de 

Ciències de la Comunicació. 

2000 Invernizzi Conjunt de processos estratè-

gics i operatius de creació i in-

tercanvi de missatges informa-

tius, involucrant a tots els 

membres interns i tots els sub-

jectes externs d’alguna manera 

PIAZZO, V. (2012), Crisis en la Web 

2.0: gestión de la comunicación para 

preservar la imagen y la reputación 

organizacional online. [en línia]. 

[Consulta: 19 – 12 – 2013]. Disponi-

ble a: 
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relacionats amb la organització, 

inclosos els clients actuals i po-

tencials. 

http://www.tdx.cat/bitstream/handl

e/10803/96276/vp1de1.pdf?sequen

ce=1. Tesis de doctorat, Universitat 

Autònoma de Barcelona, Facultat de 

Ciències de la Comunicació. 

2004 Judith Cruz 

Sandoval 

Conjunt de tècniques i activitats 

encaminades a facilitar i agilit-

zar el flux de missatges entre els 

membres de la organització, o 

entre la organització i el seu 

missatge, o bé a influir en les 

opinions, actituds i conductes 

dels públics interns i externs de 

la organització amb el fi de què 

es compleixin millor i més ràpid 

els seus objectius. 

CRUZ, J. (2004). La crisis y su influen-

cia en las estrategias de comunicaci-

ón organitzacional. [en línia]. [Con-

sulta: 19 – 12 – 2013]. Disponible a:  

http://www.tdx.cat/bitstream/handl

e/10803/4120/jcs1de1.pdf?sequenc

e=1. Tesis doctoral. Universitat 

Autònoma de Barcelona, Facultat de 

Ciències de la Comunicació. 

2005 Jaume Al-

menara, 

Marina Ro-

meo i Xavier 

Roca. 

Entramat de missatges formats 

per símbols verbals i signes no 

verbals que se transmeten dià-

riament i de manera seriada 

dins del marc de la organització. 

ALMENARA, J.; ROMEO, M.; ROCA, 

X. (2005), Comunicación interna en 

la empresa, Barcelona: Editorial 

UOC, p. 51. 

2012 Virginia  

Piazzo 

Definició, planificació i gestió de 

la imatge de l’empresa a través 

de la informació e interactuació 

amb les diferents tipologies de 

públic, tant intern com extern, 

de la que depèn l’èxit de la or-

ganització.  

PIAZZO, V. (2012), Crisis en la Web 

2.0: gestión de la comunicación para 

preservar la imagen y la reputación 

organizacional online. [en línia]. 

[Consulta: 19 – 12 – 2013]. Disponi-

ble a: 

http://www.tdx.cat/bitstream/handl

e/10803/96276/vp1de1.pdf?sequen

ce=1. Tesis de doctorat, Universitat 

Autònoma de Barcelona, Facultat de 

Ciències de la Comunicació. 

Elaboració pròpia (2013). 
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La comunicació organitzacional es pot definir com aquella “eina o instrument que utilitzen les 

organitzacions per estructurar i organitzar el seu sistema i funcionament d’una manera efecti-

va, així com també per relacionar-se amb el marc que l’envolta de la forma més adequada i 

positiva per a la seva imatge”. 

Cal construir organitzacions comunicatives que assoleixin el dinamisme i la participació com a 

principi per a la seva evolució i que, amb un clima de bona comunicació, arribin a millors idees 

i solucions gràcies a la originalitat i innovació conseqüent de tenir en compte les opinions de 

tots els seus membres. La comunicació és útil per a les organitzacions perquè satisfà a les per-

sones i dóna lloc a la cohesió entre aquestes. 

No és suficient assumir els esquemes comunicatius existents sobre la comunicació de les orga-

nitzacions, tant externa com interna, que seran vàlids per a qualsevol tipus de companyia. 

Cada vegada més es tracta de planificar la comunicació i la seva estructura en funció de cada 

organització i la seva situació concreta. 

Per a que una estratègia comunicativa funcioni ha de comptar amb les següents qualitats (Pi-

azzo, 2012): 

- Coherència: actitud fonamental per a la relació entre els públics externs i interns. Totes 

les activitats que corresponen a un pla comú han de ser coherents entre sí. 

- Estratègia: la comunicació ha d’estar inclosa en el procés de definició d’estratègia de la 

organització. 

- Credibilitat: els missatges creïbles són aquells que provenen d’una estructura reconeguda 

per la seva responsabilitat i la capacitat de gestionar un diàleg intern i extern. La credibili-

tat és essencial per aconseguir resultats en el procés comunicatiu.  

 

OBJECTIUS DE LA COMUNICACIÓ ORGANITZACIONAL 

Alguns autors parlen de sis objectius principals de la comunicació dins l’empresa (Freijero, 

2006): 

- Control 

Especialment en aquelles organitzacions amb una estructura jerarquitzada que dicta 

unes normes específiques pels seus membres, el control és una finalitat clara de la co-

municació organitzacional. 

Una forma de controlar els treballadors a través de la comunicació organitzacional pot 

tenir lloc quan se sol·licita informació sobre qualsevol inestabilitat en el desenvolupa-
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ment de la feina, amb la finalitat de veure si es compleixen els objectius i les tasques 

preestablertes, o fer emplenar informes setmanes o mensuals als treballadors on 

s’explicitin les activitats realitzades i el per què de les que no han sigut portades a terme. 

- Motivació 

Una bona comunicació dins la organització motiva als treballadors fent-los partícips del 

funcionament d’aquesta i informant-los sobre la seva feina, cóm millorar-la, quina és la 

seva valoració, etc. 

No obstant, la motivació no sempre té lloc. És important el tipus de comunicació que es 

porti a terme si es vol assolir aquest objectiu, ja que informar sobre un mal comporta-

ment o una tasca mal realitzada sense aportar solucions sobre cóm millorar-la tan sols 

desmotiva i dóna lloc a l’efecte contrari. 

- Expressió d’emocions 

Gestionar la comunicació dins la organització de manera que els seus membres se sentin 

atesos pot convertir-se en la eina per a què tothom expressi les seves emocions, tant po-

sitives com negatives, i cobreixi les necessitats socials dels individus. Conèixer aquestes 

emocions implica poder actuar per solucionar-les o potenciar-les i, per tant, millorar el 

benestar dels treballadors dins l’empresa i potenciar el seu rendiment en aquesta. 

- Informació 

Mantenir informats a tots els àmbits de l’empresa i a l’exterior beneficia el desenvolu-

pament i funcionament d’aquesta, que tothom conegui tot lo necessari per a poder tenir 

lloc la presa de decisions sobre qualsevol aspecte i potencia la credibilitat de cara al pú-

blic extern. 

- Resolució de problemes 

Una comunicació fluïda permet una millor resolució de qualsevol problema o malentès 

que pugui tenir lloc dins la organització.  

- Promoció de l’acció 

Mantenir un contacte directe, especialment en el cas de la comunicació horitzontal entre 

membres del mateix nivell jeràrquic, facilita la fluïdesa de la informació i evita la lentitud 

d’altres processos de treball. 

De la mateixa manera també s’afirma que els objectius fonamentals dels missatges de la co-

municació organitzacional són: regular, innovar, integrat, informar i instruir (Greenhaum, 

1998; citat per Almenara i Romeo, 2005). 
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FUNCIONS DE LA COMUNICACIÓ DE LES ORGANITZACIONS 

Els autors de l’obra Comunicación interna en la empresa (Almenara i Romeo, 2005) parlen de 

dos funcions pròpies de la comunicació organitzacional. Segons aquests, cada missatge de la 

comunicació que tingui lloc dins d’una empresa seguirà les funcions d’informar i de definir les 

relacions entre els seus membres: 

- La funció informativa consisteix en transmetre dades d’informació de qualsevol tipus en-

tre els comunicants. En aquest cas s’utilitza el llenguatge i pot fer referència tant al món 

exterior com interior de la organització. 

- Per la seva banda, la funció relacional estableix les relacions entre els que es comuniquen 

i els integra, doncs, dins l’equip organitzacional. Els indicadors no verbals acostumen a 

alimentar aquesta funció i, ben gestionada, pot facilitar el desenvolupament de la funció 

informativa. 

Diverses corrents teòriques parlen d’una tercera funció a banda d’aquestes. Aquesta fa refe-

rència a la determinació i organització de la creació de la realitat mental personal, és a dir, la 

comunicació organitzacional és qui dóna lloc a la interpretació i percepció que té de la realitat 

cadascun dels seus membres. 

Consegüentment, en altres casos s’analitzen les funcions de la comunicació de les organitzaci-

ons des de dues perspectives (Katz i Kahn, 1991; citat per Cruz, 2004): 

1. En el nivell d’organització total, la comunicació segueix quatre funcions generals: pro-

ducció, manteniment, adaptació i direcció. 

2. De la mateixa manera, en un nivell més específic, les funcions de la comunicació 

s’examinen partint de la relació superior – subordinat. Així, les funcions de la comuni-

cació de les organitzacions des d’aquesta perspectiva són: instruccions de treball, ra-

ons fonamentals de treball, procediments organitzacionals i informació de caràcter 

ideològic per inculcar la missió i els objectius als que arribar. 

 

TIPUS DE COMUNICACIÓ ORGANITZACIONAL 

Etxebarría, l’any 1997 (Ongallo, 2000), adaptava una figura que de manera molt clara permet 

representar els tipus de comunicació organitzacional i incloure els instruments de cadascun 

per arribar fins als seus públics.  
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Com es veu a la figura 1, aquesta figura és adaptada de nou per poder representar aquesta 

divisió dels tipus de comunicació a les organitzacions. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Comunicació Organitzacional. (Ongallo, 2000) 

 

CAPÍTOL III.  LA COMUNICACIÓ INTERNA 

QUÈ ÉS LA COMUNICACIÓ INTERNA? 

Moltes companyies no tenen clares quines són les seves necessitats comunicatives dins la or-

ganització. En molts dels casos, només es comunica en situacions de crisis d’identitat o si el fet 

de vendre un producte o servei al consumidor implica una bona política de comunicació per 

part dels membres de la organització. En aquestes situacions la comunicació només dura el 

període de temps estrictament necessari per assolir la finalitat en concret i la organització no 

vol carregar més temps amb els costos de gestió que suposa. 

No obstant, la comunicació interna ben gestionada suposa una eina fonamental per a 

l’eficiència del funcionament d’una organització i per assegurar que tots els membres seguei-

xin el mateix objectiu comú amb la igualtat de condicions informatives i la motivació requeri-

da. Correctament definida i organitzada s’adaptarà a les característiques de cada organització. 

 

ORGANITZACIÓ 

COMUNICACIÓ INTERNA 
Beneficis: qualitat total, eficàcia i eficiència. 
Tipus:  

- Comunicació ascendent 
- Comunicació descendent 
- Comunicació horitzontal 

COMUNICACIÓ EXTERNA 

Beneficis: valor d'empresa (imatge de l'empresa), 
valor de marca i ventes (Màrqueting comunicacio-
nal). 

-Publicitat: MK directe, publicitat, investiga-
ció de mercats, promoció, patrocini i força 
de ventes. 

-RR.PP: publicitat d'empresa, gabinet d'em-
presa, assessoria a Direcció, mecenatge, es-
deveniments i fires i comunicació en gene-
ral. 
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Primerament, però, cal definir a què ens referim quan es parla de la comunicació interna. Això 

ho podem veure a la taula que es presenta a continuació. 

 

Any Autor Definició Font 

1998 Elías i Masca-

ray 

La comunicació interna concebuda 

com un conjunt de mitjans desitjats 

a millorar els fluxes de comunicació 

descendent, ascendent i horitzontal, 

ha d’evolucionar cap a un nou con-

cepte: la intracomunicació que es 

defineix com un procés continu de 

comunicació transversal per a la 

creació de valor en la cultura orga-

nitzativa. 

ONGALLO, C. (2000), 

Manual de comunicaci-

ón, Madrid: Editorial 

Dykinson, p. 75. 

2009 A. Brandolini i 

M. González 

La comunicació interna és una eina 

de gestió que busca l’eficàcia en la 

recepció i comprensió dels missatges 

orientats al públic intern. 

BRANDOLINI, A. [et. al.] 

(2009), Comunicación 

interna: claves para un 

gestión exitosa. Argenti-

na: La Crujía Ediciones. 

 Gary L. Kreps La Comunicació Interna és el model 

de missatges compartits entre els 

membres de la organització; és la 

interacció humana que té lloc dins 

de les organitzacions i entre els 

membres d’aquestes. 

ONGALLO, C. (2000), 

Manual de comunicaci-

ón, Madrid: Editorial 

Dykinson. 

Elaboració pròpia (2013) 

 

Es pot definir, doncs, com “la comunicació que té lloc dins d’una organització o empresa amb 

la finalitat de millorar la interacció entre els seus membres i gestionar el seu funcionament, 

transmetre la identitat i objectius a seguir i potenciar la participació i motivació dels seus tre-

balladors”. 
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Per a la implantació d’una efectiva comunicació interna és necessari començar definint els 

objectius de la organització, les persones o grups a qui aniran dirigides les accions comunicati-

ves portades a terme, la situació inicial de la que es parteix i els instruments dels que es dispo-

sa per realitzar el pla de comunicació adequat. 

Es tracta d’una comunicació més informativa que promocional i el seu objectiu és la cohesió, la 

comprensió i l’equilibri de grups promovent el diàleg davant d’un conflicte. A través d’aquesta 

es permet crear un sentiment de pertinença entre els empleats que millorarà les seves actua-

cions i comportaments i enfortirà la seva identitat i imatge (Cruz 2004: 112).  

Segons Tobio (1997) coexisteixen en l’actualitat fins a tres maneres d’entendre la comunicació 

interna corresponents a l’etapa en que es trobi la organització que la desenvolupa: 

1. En el primer cas s’entén la comunicació com un fenomen intuïtiu de la naturalesa hu-

mana. S’utilitza en la fase de creixement de la organització, en la qual aquesta no té la 

necessitat de gestionar la comunicació interna, i tan sols s’estableixen una sèrie 

d’instruccions o normes amb les que els seus membres ja cobreixen les seves mancan-

ces d’informació a través de les seves relacions informals dins la organització. 

2. Quan les organitzacions estan més evoluciones, el seu nivell de complexitat ja exigeix 

una planificació de la  comunicació interna. Aquesta consisteix en definir les eines i ac-

cions comunicatives per a què tots els membres rebin el mateix grau d’informació que 

els permeti realitzar les seves tasques de manera eficient. També els ajuda a conèixer 

quina és la relació de la seva feina amb la del conjunt de la organització i, així, donar 

un sentit als seus esforços.  

3. L’aplicació més detallada de la comunicació interna té lloc en aquelles organitzacions 

que, donada la situació de canvi que experimenten avui dia les empreses, utilitzen la 

comunicació amb un caràcter més estratègic. La comunicació interna no només facilita 

el seu funcionament intern, sinó que es converteix en un vehicle de transformació de 

la organització facilitant el seu procés de canvi.  

 

OBJECTIUS DE LA COMUNICACIÓ INTERNA 

Els objectius que persegueix la comunicació interna fan referència a (Freijero, 2010): 

 Generar la implicació del personal per a perseguir objectius en comú dins la companyia a 

través del treball en equip. Per aconseguir-ho, és necessària la transmissió dels objectius 
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a tota la organització, difondre les polítiques d’aquesta i construir una identitat corpora-

tiva dins un clima de confiança i motivació. 

 Harmonitzar les accions de l’empresa. El diàleg i la fluïdesa comunicativa eviten discre-

pàncies entre els membres de la organització davant de l’actuació quotidiana i les dife-

rents feines a realitzar. 

 Propiciar un canvi d’actituds que possibiliti certa llibertat per a prendre decisions i actuar 

positivament si se segueix el rumb de l’empresa i es busca aconseguir les fites marcades 

pel grup. Mantenir a l’equip informat possibilita un increment de la participació. 

 Motivar als treballadors a seguir amb les seves tasques i millorar les mancances d’acord 

amb les recomanacions i informació que li arribi de la resta d’organització. 

 Millorar la productivitat. Pel fet de que tots els empleats coneguin l’objectiu de 

l’empresa i quines són les seves tasques es dóna lloc a una millora dels nivells productius 

de la companyia en general. La comunicació interna permet la coordinació entre els dife-

rents departaments de la organització i afavoreix la interacció. 

 

FUNCIONS DE LA COMUNICACIÓ INTERNA 

L’ésser humà deu el seu desenvolupament i condició social a la capacitat de comunicar-se i 

mantenir relacions amb altres membres de la societat (Urzaiz, 1986; citat per Ongallo, 2000). 

Passa el mateix en el cas de les organitzacions; la comunicació esdevé la font principal per 

aconseguir la seva correcta gestió, ja sigui a nivell intern com extern. 

Davant d’aquesta situació, en l’actualitat la comunicació interna va obtenint la importància 

que li correspon a mesura que s’implanta a les organitzacions i troba el seu lloc de la mateixa 

manera que ho van fer la publicitat o el màrqueting. Tot i que encara no tothom la tingui en 

compte, moltes organitzacions són conscients de les possibilitats que genera especialment 

davant de situacions de crisis o en la implantació de processos de qualitat. 

La comunicació interna, doncs, actua en diversos aspectes de l’empresa que són (Ongallo, 

2000): 

- La seva gestió interna, és a dir, la transmissió de la cultura empresarial, els recursos hu-

mans, la relació amb els seus membres, etc. 

- La solució o suavització de situacions crítiques per a la organització. 
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QUÈ S’HA DE COMUNICAR? 

Depenent de cada organització i de les seves finalitats, la comunicació interna es basarà en uns 

continguts determinats i adaptats a cada condició. 

La comunicació interna engloba un ampli repertori d’informació en forma de missatges cap als 

seus membres amb l’objectiu de motivar i conscienciar sobre la pertinença al grup i l’empresa 

(Berceruelo, 2011). La principal clàusula sobre el que s’ha de dir és allò necessari per assolir 

aquests objectius, mantenir a l’equip informat i aproximar a sí mateixa a la organització. Per 

Ongallo, el que s’ha de comunicar és “senzillament, tot”. (Ongallo 2000: 86). 

Alguns autors distingeixen entre dos tipus de missatges que configuren la comunicació interna 

(Berceruelo, 2011): 

- Els missatges generals són aquells que s’emeten indiscriminadament a la plantilla amb la 

intenció d’informar sobre la organització i el seu desenvolupament. Es tracta de comuni-

cació provinent dels alts nivells jeràrquics que integra als treballadors en la identitat de 

l’empresa i el seu funcionament. 

- Els missatges segmentats, per la seva banda, es dirigeixen específicament a un departa-

ment o subgrup de la plantilla per transmetre una informació que només afecta al sector 

en concret. 

A l’hora d’informar, especialment sobre les novetats i els objectius generals a perseguir per la 

organització, s’ha de comunicar d’una manera selectiva. La manca de comunicació dins 

l’empresa és igual de negativa que la saturació d’aquesta i, per tant, és important centrar-se 

en allò que interessa als receptors i evitar un excés d’informació que generi confusió i malen-

tesos. 

Una altra idea és la de segmentar el missatge seguint un mètode organitzat per aconseguir que 

aquest sigui clar i directe i transmeti la imatge desitjada. Per aconseguir-ho, es parla de la tèc-

nica de l’argumentari, “una eina al servei de persones, organitzacions o moviments socials, en 

la que es recullen en forma d’enunciats simples o de preguntes i respostes clares, sempre de 

manera comprensible, concreta i clara, les respostes a les principals crítiques o queixes a les 

que la organització o moviment ha de fer front, així com els principals arguments que es poden 

esgrimir a favor seu”. (Ongallo 2000: 86). 

L’argumentari ha de servir per comunicar als treballadors aquells fets que els facin sentir indis-

pensables en la organització o en el seu departament, les dades que resultin susceptibles 

d’estimular l’orgull dels col·laboradors quan els coneguin i, en definitiva, aquella informació 
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que permeti satisfer les seves necessitats d’atenció i pertinença per generar un sentiment 

d’importància i valor. Es destaquen dos aspectes respecte al seu contingut (Ongallo, 2000): 

1. Temes que afecten a l’individu de manera directa en la seva condició de treballador en 

relació a la seva contractació i la seva feina: 

a. Retribucions i condicions de treball. 

b. Pensions i beneficis. 

c. Formació i promoció. 

d. Seguretat de mantenir el treball. 

2. Fets relacionats amb els problemes i situacions que alterin a la organització i que són ne-

cessaris solucionar per garantir l’èxit present i futur de la organització i els seus membres: 

a. Situació comercial, financera i industrial de la organització. 

b. Sector on es desenvolupen les activitats de la organització. 

 

CÓM S’HA DE COMUNICAR? 

La manera en que es faci arribar la informació als membres d’una organització pot ser encara 

més important que el contingut que es transmeti; això és degut a que, si no es genera un clima 

de confiança i es difon credibilitat, el missatge no arribarà de forma eficient als receptors de la 

comunicació (Berceruelo, 2011). 

La confiança, la proximitat dels directius amb els treballadors i el to empleat són factors deci-

sius durant la presa de contacte amb l’equip. Per tant, cal fer servir un to objectiu, serè, rigorós 

i atractiu que contacti amb els receptors i generi credibilitat i confiança per a creure i respon-

dre el missatge.  També és important el control de la informació davant de situacions proble-

màtiques, rumors o crisis. Anticipar-se als fets i detectar a temps els rumors o malentesos faci-

lita la eficàcia de les solucions que es portin a terme contra aquests per protegir la imatge de 

l’empresa. 

Per a una bona gestió de la comunicació interna, també és necessari seguir unes pautes i un 

calendari que organitzi el procés comunicatiu tant pels directius i alts càrrecs com pels matei-

xos treballadors (Ongallo, 2000).  

 

BARRERES 

La comunicació interna és un instrument molt útil de l’empresa, ja que pot donar grans resul-

tats i suposa una eina important per al funcionament de les organitzacions.  
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De la mateixa manera, aquesta comunicació ha d’estar ben gestionada per aconseguir l’èxit i, 

durant la seva posada en marxa, poden sorgir grans dificultats que alterin els diferents ele-

ments que formen part del procés comunicatiu intern. 

Aquests problemes o dificultats són les anomenades barreres. Diversos autors defineixen les 

barreres amb criteris diferents. No obstant, es considera una bona forma de nombrar-los te-

nint en compte totes les variables amb la següent classificació (García, 1998): 

- Barreres físiques: són aquelles relacionades amb els canals de comunicació. En aquests 

poden sorgir dificultats imprevistes que afectin a l’ambient comunicatiu i impedeixin que 

el missatge arribi al seu destinatari de manera correcta.  

- Barreres fisiològiques: barreres orgàniques que poden impedir el procés comunicatiu i 

que són per part del subjecte receptor. 

- Barreres psicològiques: fan referència a l’estat d’ànim, ja sigui de l’emissor com del re-

ceptor. Els sentiments i els estats humans desfavorables poden alterar el procés comuni-

cacional i generar impediments. 

- Barreres sociològiques: barrera pròpia d’aquells casos en què ambdós subjectes en co-

municació (emissor i receptor) són rivals. Un exemple clar són els partits polítics i  la bar-

rera és conseqüència de què el receptor no vol rebre missatges de l’emissor per temes 

socials. 

També suposa una barrera sociològica el poder o la jerarquia. Resulta més difícil comuni-

car-se amb algú pertanyent a un nivell jeràrquic superior o amb poder; així doncs, dins 

l’empresa és important equilibrar l’estructura de la organització i facilitar aquest tipus de 

comunicació. 

- Barreres culturals: la heterogeneïtat cultural, continental, intel·lectual o  inclús mental 

dins d’una organització, tot i que sovint s’intenta tractar amb naturalitat, pot suposar una 

barrera per la comunicació organitzacional. 

- Barreres administratives: la utilització de sistemes o eines de comunicació incompatibles 

entre sí dins d’una mateixa organització també pot generar barreres que afectin als resul-

tats finals de transmissió d’informació per temes legals o organitzacionals. 

- Barreres lingüístiques: quan s’utilitza un llenguatge que no es domina per comunicar-se i 

transmetre missatges es poden generar mal entesos per una mala utilització de les ex-

pressions o els conceptes. 

Aquestes barreres afecten sobre tots els nivells de la organització. 
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Donada aquesta situació, es fa patent la necessitat constant de revisió i anàlisi de la comunica-

ció i la reacció que genera sobre els seus receptors; la verificació de la forma d’emissió, la re-

cepció, el grau de comprensió i enteniment i l’acceptació del contingut suposa la detecció im-

mediata de les possibles barreres i la capacitat de solucionar-les a temps. 

 

STAKEHOLDERS INTERNS 

Cal destacar certes contradiccions entre autors respecte a aquest tema. 

En alguns casos es considera que els públics de la comunicació interna per excel·lència són 

aquells que mantenen relacions contractuals i, doncs, es veuen immersos de manera inevitable 

en el flux d’informació que circula pels canals interns d’una organització. D’altres, consideren 

un ventall de públics interns més ampli que no només inclou els que reben la comunicació de 

manera directa, sinó que també a la família, els accionistes i els proveïdors, entre d’altres, clas-

sificats com a públics interns indirectes.  

Així, alguns autors consideren adequat el quadre de públics de la comunicació interna que a 

continuació es presenta (Brandolini, 2009). 

 

Públic intern directe: 

- Treballadors 

 

Públic interna indirecte: 

- Familiars i amics dels treballadors 

- Treballadors terciaris 

- Proveïdors  

- Distribuïdors 

 

En el cas d’empreses grans amb dispersió geogràfica i complexitat organitzativa, aquesta deli-

mitació de públics es complica. 
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ROL DEL COMUNICADOR INTERN 

El responsable que es dediqui a comunicar internament dins d’una organització ha de ser algú 

amb capacitat de lideratge i qualitats comunicatives. Ha de conèixer els objectius marcats i 

actuar com a impulsor i motivador dels membres de la organització. 

Existeixen diversos actors que propicien la comunicació interna dins la organització; cada res-

ponsable de la comunicació interna busca uns propòsits (Brandolini, 2009): 

- Alta direcció: es busca potenciar processos productius, socials i econòmics. S’utilitza la 

comunicació per fomentar la cultura, la identitat, la integració, la competitivitat i la parti-

cipació. 

Un error en el rol d’aquest sector pot donar lloc a la pèrdua dels objectius principals mar-

cats per l’empresa, errors en els procediments portats a terme o malestar. 

- Línies de mandat mitjà: pretenen fomentar el treball en equip, definir els objectius con-

crets de cada sector, estimular l’aprenentatge en equip i avaluar els resultats.  

Una mala gestió pot generar escassetat en l’exercici del treball, contradicció en els pro-

cediments realitzats, desmotivació en la participació i treball en grup i la falta de correc-

ció dels processos fallits. 

- Treballadors: es busca generar major participació i fomentar la integració dels membres. 

Estimula el treball en equip, detecta els errors en el procés productiu i genera un clima 

de treball positiu que permet que els treballadors se sentin escoltats i valorats.  

Una manca de comunicació interna per part dels mateixos treballadors pot donar lloc a 

un clima negatiu i tens basat en el malestar i els rumors. 

 

TIPUS DE COMUNICACIÓ INTERNA DINS L’EMPRESA 

Una de les classificacions de la comunicació interna es fa tenint en compte la variable dels ca-

nals utilitzats per a transmetre la informació.  

Aquesta dóna lloc als següents dos grans grups (Brandolini, 2009): 

- Comunicació interna formal: aborda els temes laborals principalment. La organització la 

planifica i sistematitza i se sol transmetre a través de l’escriptura com a principal mitjà 

d’expressió. Els canals són oficialment instituïts i, com a conseqüència de requerir el 

compliment de normes i temps institucionals, acostuma a ser més lenta que la comuni-

cació interna informal. 
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- Comunicació interna informal: s’aborden temes d’aspectes laborals, però sense circular 

pels canals formals. A través de conversacions entre companys de feina i trobades en di-

ferents punts de contacte divulga informació sobre la organització. Ofereix l’avantatge de 

ser més fluïda però, com a conseqüència, pot donar lloc a rumors i malentesos.  

D’altra banda, també es pot tenir en compte la direccionalitat, és a dir, l’origen i destí de la 

informació que es vol comunicar (Brandolini, 2009): 

- Descendent: comunicació que s’inicia en les àrees directives i alts càrrecs i circula per la 

resta d’organització fins als seus membres fent ús dels canals oficials. 

L’objectiu d’aquest tipus de comunicació és potenciar el coneixement dels objectius i me-

tes de la organització, generar credibilitat i confiança entre els treballadors, motivar la 

participació, agilitzar els canals de transmissió d’informació, enfortir els rols jeràrquics i 

afavorir i donar vida a la comunicació. Els directius senten la necessitat de donar a conèi-

xer als membres de la organització les pautes que han de seguir i les polítiques a adoptar 

per complir els objectius i decisions preses des dels alts càrrecs.  

El fet de sentir-se ben informat dins la organització augmenta el sentiment de pertinença 

a aquesta, dóna sentit al treball, augmenta el prestigi i potencia l’orgull professional. El 

grau d’efectivitat de la informació transmesa dins la organització farà dependre la moral 

de les persones que hi treballen. 

D’altra banda, el volum d’informació també pot fer perillar l’eficàcia del pla de comunica-

ció.  

Segons Ongallo (2000), existeixen cinc àrees d’informació en el marc específic de 

l’empresa: 

1. Informació sobre l’entorn de l’empresa: el mercat, els sindicats, la situació 

econòmica, etc. 

2. Informació sobre la mateixa empresa: els resultats econòmics, les ventes, 

els productes/serveis, etc. 

3. Informació sobre cada departament de treball específic: horaris, progra-

mes de treball, vacances, etc. 

4. Informació sobre cada lloc de treball: objectius, normes, tasques, etc. 

5. Informació sobre cada treballador: condicions econòmiques, formació, 

desenvolupament de la feina, etc. 
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No obstant, són diverses les barreres que poden aparèixer en relació a aquest tipus de 

comunicació. Les més importants són (Ongallo, 2000):  

o L’estil de direcció i de comandament. Un estil impositiu generarà una comunicació 

unidireccional i escassa; no obstant, un comandament consultiu i dinàmic donarà 

lloc a una comunicació abundant, de major qualitat i bidireccional. 

o La incapacitat per manca de formació comunicativa també suposa un inconvenient. 

Els responsables organitzatius basats en l’ordenació i el comandament dels mem-

bres de la organització no disposen de les habilitats comunicatives adequades a 

l’hora de transmetre missatges. 

o La por a perdre influència o poder. Donat que el coneixement és una font de poder i 

la comunicació interna el posa a l’abast de tots els treballadors, alguns directius po-

den experimentar la por a perdre el seu poder comunicant-se amb la resta; no obs-

tant, la negació a informar a la organització pot donar lloc a la desconfiança. 

o La estructura organitzativa i geogràfica. El nombre de nivell de comandament dins la 

organització, la complexitat de l’estructura i la dispersió geogràfica també afecten a 

la circulació de la comunicació de tipus descendent. 

o La sobrecàrrega informativa. Quan els empleats se senten saturats d’informació so-

len ser incapaços de processar-la tota. Davant d’aquest fet, és freqüent trobar mis-

satges importants que s’obliden o no es tenen en compte i que, com a conseqüèn-

cia, afecten al desenvolupament de la organització. 

La causa d’aquest problema és el fet de voler emetre tota la informació exis-

tent independentment del contingut. Com ja s’ha esmentat anteriorment, han 

de ser els mateixos emissors qui seleccionin la informació d’acord als interes-

sos dels receptors per centrar l’atenció dels treballadors en els factors més 

importants. 

o Falta de confiança. Sovint, els nivells superiors jeràrquics no saben transmetre la su-

ficient confiança i credibilitat de cara a la plantilla a qui es dirigeixen. Això dificulta la 

fluïdesa comunicativa i la bloqueja. 

o Inoportunitat de la informació. La informació ha d’arribar als departaments en el 

moment en que generi un benefici o solució dins d’aquest. Si no és així, possible-

ment no es prestarà la suficient atenció i s’oblidarà quan realment sigui necessari. 

o Manca d’interaccions cara a cara. Amb l’aparició i conseqüent creixement de les no-

ves tecnologies com a mitjans de transmissió informativa, les interaccions cara a ca-

ra es veuen reduïdes. En el marc de les organitzacions, aquest fet és freqüent i gene-
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ra un problema cap a la comunicació dins d’aquestes, ja que és important la sensa-

ció de proximitat que genera el contacte directe entre els diferents estaments de les 

empreses. 

- Ascendent: en aquest cas, la comunicació comença des de baix de l’organigrama de 

l’empresa i es dirigeix a un nivell superior de la jerarquia.  

Fent ús d’aquesta comunicació, els treballadors tenen la oportunitat d’expressar les se-

ves idees, opinions i punts de vista sobre la feina i tasques que realitzen i es permet mi-

llorar les accions portades a terme. L’objectiu és afavorir el fet que tothom dins 

l’empresa se senti part d’aquesta, es fomenti la pluja d’idees i s’estimuli el consens. De-

nota un interès per part dels alts càrrecs per conèixer el que pensen i volen aquells que la 

composen però, no obstant, en alguns casos no flueix lo suficient per por o per la defensa 

de determinats interessos.  

Els motius de la importància d’aquest tipus de comunicació interna són diversos. Per una 

banda tenen lloc les raons econòmiques o operatives de la organització, donat que el bon 

funcionament depèn en gran mesura de que els col·laboradors proporcionin informació 

que pugui ajuda a la gestió de la organització; les raons psicològiques també juguen un 

paper important perquè els responsables han de conèixer les motivacions, aspiracions i 

inquietuds dels treballadors per saber cóm motivar i potenciar la participació d’aquests i, 

per últim, és una obligació conèixer les necessitats de treball i personals dels propis tre-

balladors per poder fer el possible en relació a aquestes (motius de responsabilitat). 

Els avantatges que genera aquest tipus de comunicació segons Ongallo (2000) són: 

o Transmet a la direcció el grau d’acceptació i credibilitat de la gestió de la organitza-

ció. 

o Estimula als seus membres a treballar amb més motivació i participació. 

o Aprofita les idees valuoses que poden tenir els col·laboradors de la organització i 

que poden donar lloc a millores en el seu funcionament. 

o Els responsables tenen un coneixement directe amb els possibles conflictes que tin-

guin lloc. 

o Els treballadors se senten valorats. 

Les barreres que afecten a la fluïdesa de la comunicació interna ascendent són les se-

güents (Ongallo, 2000):  

o Un estil de comandament predominant impedeix la qualitat informativa i fins i tot la 

quantitat, ja que difícilment els treballadors se sentiran capacitats per comunicar-se. 

o L’estructura organitzativa influeix de manera que, contra més nivells organitzacio-

nals, més esglaons hi ha a la cadena directiva i, per tant, existeixen més riscos de dis-
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torsió en la circulació de la comunicació i la retenció d’aquesta. A més, sovint exis-

teixen dificultats, ja sigui personals o jeràrquiques, de part dels treballadors a l’hora 

de dirigir-se als seus superiors; la superació d’aquest problema depèn majoritària-

ment de la actitud dels últims. 

o L’heterogeneïtat cultural també dificulta la comunicació i la seva fluïdesa. 

o L’entorn laboral i el clima de treball suposa que les situacions tenses i conflictives 

distorsionin la comunicació i puguin arribar a bloquejar-la. 

- Comunicació horitzontal: no només es dóna entre els nivells jeràrquics, sinó també entre 

les diferents àrees de la organització que comparteixen funcions i tasques. Té lloc quan 

els membres d’un mateix nivell de la organització es comuniquen entre sí.  

El seu propòsit és modificar determinats comportaments, mantenir l’esperit de treballar 

en equip, augmentar el rendiment dels treballadors, guanyar eficiència i satisfacció en 

tots els àmbits de la organització, potenciar la competitivitat i dinamitzar el potencial 

creatiu i la innovació.  

Requereix tres suports principals pel seu bon desenvolupament: 

o Una comunicació ascendent i descendent fluïda i transparent. 

o Una formació apropiada sobre tècniques comunicatives, dinàmiques de grup i 

desenvolupament d’equips de treball. 

o La voluntat dels directius de ser comunicadors i gestors de recursos humans. 

Es important el grau de diferenciació que es doni des dels alts càrrecs als diversos depar-

taments. Aquest fet pot donar lloc a diferències entre els col·laboradors i, com a conse-

qüència, dificultaria la comunicació entre ells. 

Les barreres que afecten a la comunicació de tipus horitzontal segons el mateix autor 

són:  

o La rivalitat i la desconfiança. La competitivitat dins l’empresa genera sentiments ne-

gatius cap a la resta de plantilla i pot donar lloc a no voler compartir informació. 

D’aquesta manera, aquells qui posseeixen determinades dades les utilitzen en bene-

fici propi i això acostuma a incidir de manera negativa sobre els resultats generals 

que podria arribar a assolir la organització amb la col·laboració de tots. 

o La especialització funcional. Cada vegada més, les organitzacions se subdivideixen en 

diversos departaments que s’especialitzen en sector concrets, configurant-los amb 

personal altament qualificat sobre aquest tema. Tot i els resultats de producció i 

funcionament que pugui generar, aquesta circumstància intervé en l’activitat comu-

nicativa de les organitzacions donat que difícilment poden entendre’s els membres 
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de departaments diferents, que únicament coneixen informació sobre el seu sector 

en concret i no de la globalitat de l’empresa.  

o Dèficit de control de la informació. El control de la informació horitzontal no pot se 

controlat en la seva totalitat i, quan algunes organitzacions s’excedeixen en la co-

municació horitzontal portada a terme, es pot donar lloc a una situació de descon-

trol on intervenen missatges en totes direccions que possiblement afectaran a 

l’eficàcia organitzativa i la saturació dels treballadors. 

 

EINES DE COMUNICACIÓ INTERNA DINS L’EMPRESA 

Per al desenvolupament de la comunicació interna cal recórrer al disseny, la implementació i 

l’ús de diverses eines i canals en funció dels objectius específics del pla de comunicació de la 

organització.  

En primer lloc, cal diferenciar els diferents canals existents que es poden utilitzar per transme-

tre informació entre els membres d’una organització. Davant d’aquests, cada organització hau-

rà de determinar els avantatges i desavantatges que impliquen a la seva comunicació interna i 

determinar els que més s’adapten als seus propòsits i a l’accessibilitat que tenen els empleats 

(Brandolini, 2009): 

- Canals de comunicació: permeten que el receptor d’un determinat missatge pugui res-

pondre’l de manera immediata. La comunicació cara a cara, les trucades telefòniques o el 

correu electrònic en són alguns exemples. 

- Canals de difusió: els utilitza un únic emissor dirigit a varis receptors, de manera que úni-

cament es possibilita la baixada d’informació i no permet la resposta immediata. La revis-

ta institucional o l’Intranet són eines que fan ús d’aquest canal. 

No obstant, i segons el mateix autor, existeix una altra classificació dels canals que s’utilitzen 

per a donar lloc a la comunicació interna. Aquesta fa referència a la diferenciació entre canals 

tradicionals i tecnològics, on la principal diferència és el suport: un suport digital en el cas dels 

canals tecnològics (ordinador) i un suport de paper o verbal en els canals tradicionals. De la 

mateixa manera, el tipus de canal s’escollirà en funció dels objectius de comunicació i dels 

destinataris de la informació. 

- Canals tradicionals: com ja s’ha dit, inclou suports en paper i de caràcter verbal. El primer 

és efectiu davant d’informacions que poden ser comunicades mitjançant un registre es-

crit. Aquest cas requereix una forta planificació i organització de la informació, així com el 
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respecte d’una periodicitat en quant a la seva publicació i distribució entre els treballa-

dors. D’altra banda, el suport verbal és idoni quan s’han de treballar temes complexes  

que impliquen la necessitat d’augmentar la proximitat amb els receptors; les situacions 

de canvi o de crisis, per exemple, són alguns dels casos que requereixen un suport verbal  

donada la seva complexitat. També davant de situacions formals que requereixen un cert 

nivell de serietat es recomana un suport verbal, doncs la mirada, el to de veu i la gestuali-

tat juguen un paper important. 

- Canals tecnològics: l’avantatge del suport digital és el feedback i la bidireccionalitat que, 

en la majoria de casos, són immediats i impliquen una reducció de la distància jeràrquica 

de la organització. Aquests canals permeten que la comunicació també sorgeixi dels ma-

teixos treballadors, en comptes de partir sempre dels alts càrrecs i dels responsables, tot 

i que a l’hora d’implantar-los cal tenir en compte quin és el perfil del públic intern per de-

terminar l’èxit que podria suposar (els més joves són receptius i participen, però els 

adults majors de cinquanta anys poden ser reticents a utilitzar-los). La implantació dels 

canals tecnològics ha de tenir en compte la cultura de la organització i un procés 

d’introducció i familiarització tant per part dels directius com dels mateixos empleats. 

Dins d’aquests canals s’utilitzen determinades eines que es poden classificar entre tradicionals 

i tecnològiques i que són les encarregades de fer arribar la informació, cadascuna adaptada a 

les necessitats i els propòsits de les organitzacions. La següent taula determina les diferents 

eines de comunicació interna classificades entre aquests dos grans grups (Brandolini, González 

2009: 86). 

 

Tradicionals Tecnològiques 

House òrgan/Newsletter 

Cartellera 

Programes d’intercanvis 

Manual de polítiques de RRRHH 

Manuals de procediments 

Reunions d’estratègia, actualització o presa 

de decisions 

Esmorzars d’empresa 

Intranet/Internet 

Blocs 

E-mails/Agenda electrònica 

Newsletters electròniques 

Glossaris i guies de preguntes freqüents 

Fòrums 

Portals de e-learning 

Bústies electròniques de suggeriments i idees 
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Qüestionaris de clima organitzacional 

Balanç social/Informe de sostenibilitat 

Open House 

Activitats esportives/culturals 

Bústia de comunicacions 

Circulars 

Fulletons 

Cartes de benvinguda/Felicitacions 

Capacitació/Seminaris/Tallers 

Traducció pròpia (2013) 

 

Ongallo (2000), en canvi, classifica les eines de comunicació interna en funció del tipus de co-

municació que es porti a terme. Així considera que: 

- Comunicació descendent: 

o Revista o diari organitzacional: òrgan de difusió de notícies, esdeveniments i infor-

mació relacionada amb la organització dirigit als membres d’aquesta. Suposa un 

punt d’informació d’interès per als membres i treballadors i abasta informació de ti-

pus general. Les seves característiques han de facilitar la lectura, transmetre credibi-

litat als receptors i incloure actualitat i humor.  

La finalitat d’aquest instrument és: 

 Proporcionar un mitjà per explicar als integrants de la organització la política i les 

activitats que es desenvolupen. 

 Integrar als membres per aconseguir que sentin que formen part d’aquesta. 

 Crear un ambient que faciliti el canvi i l’adaptació. 

Conseqüentment, les condicions que propicien l’èxit d’una revista o diari són 

(Treece i Kleen, 1998; citat per Ongallo, 2000): 

 Periodicitat: la continuïtat en la publicació de les revistes o diaris, així com la pun-

tualitat en la seva posada en públic, donen crèdit i credibilitat de cara als treba-

lladors. 
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 Actualitat i manca de interrupcions en la informació: les notícies ofertes i la vera-

citat de la informació són factors essencials. 

 Informació gràfica: els membres de la organització valoren trobar informació grà-

fica que reflecteixi l’activitat a la organització. 

 Presentació amena: informació dinàmica que atregui l’atenció dels lectors. 

 Extensió adequada: el número de pàgines ha d’adaptar-se als recursos de la or-

ganització i a les necessitats de comunicació d’aquesta. 

 Equip de col·laboradors complet: el fet que l’equip de redacció de la revista o dia-

ri compti amb la participació de membres de totes les àrees de la organització 

generarà una varietat d’informació més complexa i de qualitat. 

 Suport de la direcció: els responsables organitzatius han de donar suport a la re-

vista o diari per a què aquesta tingui una continuïtat i no sigui rebutjada i 

s’interrompi la tirada.  

 Senzillesa i simplicitat. 

 Participació, col·laboració i representativitat de la totalitat de la organització, 

sense exclusions. 

 Distribució gratuïta: per assegurar l’arribada a tots els membres de la organitza-

ció i que aquests la considerin intrínseca a la organització,¡ és vital que la revista 

sigui gratuïta. Tot i així, en determinats organitzacions existeixen subscripcions 

periòdiques per als interessats en adquirir-la. 

 Una administració adequada i seriosa per garantir la continuïtat de la publicació. 

 Enviament a domicili: tot i que l’exposició més comú de la revista o diari es fa a 

través d’espais físics de la mateixa organització on hi hagi un trànsit elevat de 

personal, l’arribada als domicilis de tots els membres de la organització suposa 

un efecte positiu i més proper i integrador. 

o Balanç social: publicació de caràcter anual amb l’objectiu de facilitar informació re-

lacionada amb els resultats economicofinancers de la organització, el balanç comp-

table i les estratègies i projectes planificats i de determinar la filosofia empresarial i 

la seva projecció en l’entorn social. El seu contingut respon als següents apartats: 

 Organització de l’entitat a través del seu organigrama general. Pot incloure una 

descripció dels èxits més destacats i unes paraules provinents del principal res-

ponsable. 

 Estadístiques de personal: 

o Distribució de la plantilla de treballadors classificada per de-

terminades variables. 
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o Mobilitat del personal a partir de trasllats o promocions. 

o Nombre i característiques dels cursos i tallers de formació. 

o Prestacions socials. 

 Recursos tècnics dels que disposa la organització: unitats de fabricació, ventes, 

nous productes i/o serveis i innovacions en material, equipaments o procedi-

ments de treball, entre d’altres. 

 Activitat econòmica de l’empresa: inversions, balanços, despeses i ingressos. 

 Entorn social: informació sobre el marc on actua la organització i la influència que 

li genera aquesta. 

o Manual d’acollida: facilita la integració i l’arribada del nou personal que accedeix a la 

organització oferint una perspectiva general sobre el seu funcionament i quina serà 

la seva feina. Els apartats que poden desenvolupar-se en aquest són (Ongallo, 2000): 

els recursos humans i tècnics dels que disposa la organització, la organització funci-

onal que es porta a terme, l’estructura jeràrquica, els aspectes economicofinancers i 

el grup d’empreses associades o en conveni, entre d’altres. 

o Guia pràctica de personal: document que orienta als treballadors sobre tots els te-

mes que poden resultar útils en relació als seus drets i obligacions, així com a la polí-

tica de relacions laborals de l’empresa. Alguns temes tractats poden ser: la normati-

va laboral vigent, les retribucions, els serveis mèdics dels que disposa la organitza-

ció, la formació i promoció oferta i les vacances, entre d’altres. 

o Carta als membres de la organització: document dirigit als membres de la organitza-

ció que s’entrega de manera periòdica o bé davant de situacions importants per a la 

organització i és signada pel màxim representant d’aquesta. Pot ser utilitzada per in-

formar dels resultats i plans de l’empresa, per anunciar una determinada operació o 

per fer saber una situació concreta i les intencions que se seguiran, així com per 

anunciar una situació de crisis. Destaca per la rapidesa en l’arribada de la informació 

i la precisió del missatge. Els punts d’interès que pot contenir una carta als membres 

de la organització són: 

 Presentació dels resultats financers i comercials de la societat. 

 Objectius de la organització. 

 Anunciació d’un nou projecte rellevant. 

 Modificació de l’organigrama que estructura la organització o del nivell de salaris, 

del sistema de participació dels beneficis, etc. 

 Qüestionaris d’opinió, nous mitjans d’informació, etc. 

 Intencions de la direcció davant de situacions de crisis. 
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o Taulell d’anuncis: se situa en posicions privilegiades de la organització per assegurar 

la seva recepció i pot arribar a substituir altres eines com els fulletons i les circulars. 

És necessari una constant actualització de les notícies i informacions que conté a 

través d’un responsable encarregat de mantenir-lo al dia. La quantitat de taulells 

d’anuncis presents a una organització varia en funció de les necessitats informatives 

d’aquesta. Algunes normes per aconseguir la màxima efectivitat són: 

 Col·locació en espais amplis i ben il·luminats on els destinataris puguin parar-se a 

llegir el que s’exposa. 

 Actualització constant. 

 Utilitzar colors que cridin l’atenció i destaquin les notícies considerades més im-

portants. 

 Agrupar les notícies que mantinguin una relació del contingut. 

 Utilitzar un estil i una mida de la lletra que sigui visible i entenedora. 

 Utilitzar les zones privilegiades del taulell per a aquelles notícies més rellevants i 

interessants de destacar. 

 Responsabilitzar a algun membre de la organització per a la posada al dia de la in-

formació i les notícies. 

- Comunicació ascendent: 

o Entrevista: trobada entre dos individus de la organització i generalment sol·licitada 

per part de qui té major responsabilitat jeràrquica. Busca obtenir informació pro-

funditzada sobre algun aspecte del treball o de l’activitat en la organització. Existei-

xen quatre tipus segons l’objectiu que es persegueixi (Chevailer, 1990): 

 La transmissió d’ordres: el superior transmet plans de treball concrets. 

 L’entrevista d’ajuda: serveix per aclarir al col·laborador aspectes sobre les tas-

ques quotidianes i facilita eines o pautes per a millor el rendiment. 

 L’entrevista informativa: es transmeten normes, decisions, projectes o informa-

ció d’interès per al treballador. 

 L’entrevista d’intercanvi: té lloc un intercanvi d’opinions que beneficia a les dues 

parts que hi participen. 

El mateix autor també proposa una sèrie de recomanacions que el directiu ha 

de tenir en compte abans d’iniciar l’entrevista per garantir l’eficiència: 

 Identificar de quin tipus d’entrevista es tracta. 

 Adaptar les actituds a la situació que s’està produint, deixant de banda els este-

reotips. 

 Posar-se en el lloc de l’interlocutor. 
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 Portar a terme una correcta formulació de les preguntes a l’interlocutor. Aques-

tes han de ser obertes i concretes. 

  No deixar de banda les condicions materials de l’entrevista. 

 Finalitzar l’entrevista de manera positiva i fent una crida que porti a l’acció. 

o Els programes de suggeriments. 

 Les bústies de suggeriments: són una eina que permet la recollida d’idees, pro-

postes i innovacions de part dels membres de la organització amb la finalitat 

d’aconseguir una millora. La seva finalitat és: 

o Millorar el clima de les relacions humanes motivant la 

col·laboració. 

o Donar lloc a crítiques constructives a partir del contacte directe 

que tenen els treballadors amb el funcionament de la organit-

zació. 

o Millorar la productivitat fent ús de les aportacions que poden 

ser aplicables. 

o Facilitar el flux d’informació de la organització. 

No obstant, aquesta tècnica també pot donar lloc a diverses problemàti-

ques que interrompin l’eficiència dels seus resultats. Segons Ongallo, 

aquestes són: 

o Tendències individualistes del treballador: aquests únicament 

pensen en els seus interessos personals i s’oblida la visió gene-

ral que beneficia a la organització.  

o Desconfiança: els membres de la organització poden sospitar 

que la direcció té recursos per conèixer qui fa cada crítica o 

suggeriment, la qual cosa pot limitar la sinceritat o la participa-

ció. 

o Susceptibilitat dels responsables intermedis: al tractar-se d’una 

eina que comunica als treballadors directament amb els mà-

xims nivells directius de l’empresa, aquesta no compta amb la 

presència d’intermediaris. 

o Consideració com a mitjà d’explotació: alguns col·laboradors 

poden creure que es tracta d’una iniciativa de la direcció per 

manipular les dades. 
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 Els cercles de qualitat: consisteixen en grups de sis a dotze persones reunides du-

rant l’horari laboral per reflexionar sobre la organització i tot allò que l’afecta. A 

partir d’aquí es formulen propostes que arriben fins als alts càrrecs i, si són ac-

ceptades, el mateix grup treballa en implantar-les. Els beneficis que ofereix 

aquesta eina, segons Ongallo, radiquen en l’increment de la satisfacció laboral, 

l’augment de l’orgull i sentiment de pertinença, la millora de les relacions intra-

personals entre treballadors, la millora de la relació entre empleats i responsa-

bles, la vivència col·lectiva de progrés i desenvolupament, l’augment de qualitat i 

productivitat de la organització, la disminució de reclamacions i queixes, la dis-

minució de l’absentisme laboral i la reducció dels contenciosos treballadors – or-

ganització.  

No obstant, existeixen barreres que impedeixen arribar a aquests 

avantatges (Ongallo, 2000): 

o Divergències d’objectius. 

o Interès de la direcció per obtenir resultats immediats.  

o Manca de pretensió a assolir els costos que genera la implanta-

ció de cercles de qualitat. 

o Desconfiança per part dels alts nivells a donar informació privi-

legiada a la resta de treballadors. 

o Por de la direcció a que els treballadors se superin professio-

nalment. 

o Percebre els cercles de qualitat com una forma d’explotació 

dels treballadors. 

o Elecció d’un mal moment en la vida i desenvolupament de la 

organització per a donar lloc a la creació dels cercles de quali-

tat. 

o Enquestes: mètode sistemàtic per determinar la percepció dels treballadors sobre la 

organització. Es tracta de qüestionaris anònims on s’investiguen les opinions sobre 

les condicions laborals, els superiors o la política de personal, entre altres temes.  

Per a un bon desenvolupament de les enquestes, cal tenir en compte (Ongallo, 

2000): 

 Precisar les finalitats que persegueix el qüestionari. 

 Garantir l’anonimat de les respostes. 

 Garantir la transmissió i comunicació dels resultats finals als participants.  

 Ser clares i concretes, basant-se en punts clau d’interès i sense ambigüitats. 
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 No abusar del seu ús. 

 Ser traduïdes a mesures objectives i quantitatives. 

 Qui extregui les conclusions ha de ser algú experimentat en aquesta tècnica. 

 Contenir mecanismes de medició de la sinceritat. 

- Comunicació horitzontal: 

o Reunió: “trobada en un lloc determinat i apte per al seu desenvolupament de dos o 

més membres de la organització, en el que es comuniquen amb un objectiu deter-

minat, implícit o explícit.” (Ongallo 2000: 181). Les condicions per al seu èxit són: 

 Fixar uns objectius previs i precisos. 

 Cuidar la mida i composició del grup participant. 

 Precisar la manera d’exposar els temes a tractar. 

 Convocar únicament a persones que estiguin interessades en el tema. 

 Elaborar una ordre del dia que coneguin els participants o, si més no, donar un 

motiu previ per a la convocatòria de la reunió. 

 Preparar un resum escrit al final de la reunió, assegurant la veracitat del seu con-

tingut, que podrà ser entregat a tots aquells participants interessats. 

 Dedicar el temps necessari al diàleg. 

 Preveure el gir de la discussió.  

 Fixar un temps de duració prèviament, que s’haurà de respectar a l’hora de por-

tar a terme la reunió. 

 Tenir en compte els detalls materials que formen part de la reunió (instal·lació, 

material de treball, etc.). 

 Presència d’un director de la reunió que eviti la desviació del tema central, dis-

cussions excessives, que surtin a la llum qüestions personals i la monopolització 

de la reunió per part de una part dels participants que no permeten la participa-

ció de la resta. 

Els avantatges d’utilitzar aquesta tècnica segons Ongallo (2000) són: 

 Un millor estudi de les decisions. 

 Formació de la capacitat d’escoltar i d’empatia dels participants. 

 Desenvolupament de l’esperit d’equip i la cohesió de la organització. 

 Comunicació tant verbal com oral entre els participants.  

 Flexibilitat, rapidesa i simultaneïtat.  

 Adaptació del missatge als membres de la reunió. 

 Mitjà de potenciació dels esglaons de responsabilitat jeràrquica.  
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o Comissions i grups d’estudi: tipus de reunió específic entre certs membres del per-

sonal per estudiar un problema en concret. Té per objectiu trobar solucions a un 

problema tècnic, comercial, d’organització social, etc. Els avantatges d’aquesta eina 

són els següents: 

 Crida a la responsabilitat personal i incitació a la creativitat. 

 Ocasió per donar lloc a comunicacions laterals. 

 Els mateixos membres de la organització són qui elaboren les solucions als pro-

blemes. 

 Sensibilització dels participants amb els problemes que afecten a la gestió orga-

nitzativa. 

De la mateixa manera, algunes recomanacions proposades pel mateix autor són: 

 Comptar amb la col·laboració de la direcció i del departament de recursos hu-

mans. 

 Assignar missions concrets als equips. 

 Centrar-se en la composició de l’equip per aconseguir que es pugui treballar efi-

caçment.  

 Completa, si és necessari, la formació que tinguin els participants sobre el tema a 

tractar. 

 Fixar una periodicitat. 

 Fer participar als representants escollits pel mateix personal de la organització. 

 Preveure una àmplia informació del personal sobre les activitats i comissions. 

 Assessorar als participants a partir d’experts i professionals. 

- Altres eines de comunicació interna: 

o Visita a l’empresa o organització: visita guiada pels membres de la organització i les 

seves famílies a través de la seu central, les oficines, les fàbriques o altres seus de la 

organització. Serveix per donar a conèixer  als treballes les altres àrees i serveis de la 

organització a banda dels de la seva tasca concreta i per apropar a les famílies a 

l’espai de treball.  

Aquesta eina potencia el treball en equip dels treballadors que organitzen la visita. A 

més, durant aquesta tots han de respondre a tot tipus de preguntes que puguin ser 

plantejades, pel que és important cuidar la presentació, els itineraris i la senyalització. 

o El dinar informatiu: “reunió d’un grup de membres del personal amb el director o 

responsable de la organització i sense més pretensions que fer un intercanvi 

d’impressions sobre la vida de l’empresa.” (Ongallo 2000: 185). La seva periodicitat 

acostuma a ser mensual i tots els membres de la organització poden participar de 
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manera que el director va adquirint contacte amb tots ells. En aquest cas participen 

tant la comunicació ascendent com descendent.  

o Actes de reunió: document formal que resumeix una reunió d’informació o de tre-

ball i suposa la difusió d’elements d’informació als participants de la reunió i a la res-

ta de membres que puguin estar interessats. Suposa una eina de comunicació as-

cendent,  descendent i lateral que és eficaç si la seva redacció és clara, completa i 

objectiva. 

La lentitud en la seva emissió i distribució suposa un dels possibles problemes que pot 

generar. 

o Memoràndum: document, generalment breu, que emet un membre de la organitza-

ció a un o varis destinataris que també són membres de la organització. Consisteix 

en una carta interna amb un disseny homogeni per a tota la organització que infor-

ma, sol·licita, adverteix o proporciona informació als destinataris.  

o Nota informativa: nota sobre consignes, normes o informacions entre cercles reduïts 

d’una mateixa línia jeràrquica. La claredat en la seva redacció és un requisit indis-

pensable. Permet una delimitació exacta dels destinataris, informació molt precisa i 

adaptada als lectors, rapidesa en la transmissió d’informació i es considera un ele-

ment de referència.  

o Ràfega d’informació: també conegut com flash informatiu. Nota curta i senzilla des-

tinada a informar al personal sobre un resultat, una modificació de l’estructura o 

una decisió important. Destaca per la seva rapidesa com a avantatge principal, però 

és limitat en quant a la informació oferta i ha de ser considerat com un complement 

d’altres mitjans escrits.  

o Octaveta: full de paper distribuït entre els diversos llocs de treball per donar a 

conèixer de manera ràpida el punt de vista dels directius al personal de l’empresa. 

Proporciona informació instantània i concisa, arriba en el mateix instant a tot el per-

sonal, té un procés d’elaboració simple i pot ser distribuïda de manera fàcil.  

o Correu electrònic: missatges escrits, juntament amb la possibilitat d’afegir docu-

ments adjunts, que pot arribar al personal tant intern com extern de la organització. 

Aquest mecanisme es caracteritza per la immediatesa en l’arribada als receptors i 

per l’estalvi de paper. No obstant, cal vigilar determinats aspectes del correu elec-

trònic (Ongallo, 2000): 

 La saturació del servidor a través de l’enviament de masses correus electrònics 

pot generar una saturació d’informació. A més, davant d’això en alguns ordina-

dors deixaran d’arribar els correus o trigaran en poder ser descarregats, arribant 
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a bloquejar el dispositiu. Això genera un efecte negatiu en els receptors i propicia 

que les notícies o dades importants no siguin llegides. 

 Control d’algunes empreses i organitzacions sobre el contingut dels missatges. 

Així, si l’assumpte o el missatge en sí es considera inapropiat s’elimina de forma 

automàtica. 

 L’ús indiscriminat del correu electrònic dóna lloc a que, quan una informació és 

realment destacable, ja no es llegeixi o es doni importància.  

 

CAPÍTOL IV. PLANIFICACIÓ DE LA COMUNICACIÓ INTERNA 

CRITERIS PER A UNA BONA GESTIÓ  

La comunicació interna requereix un treball continu i diari addicional a les tasques rutinàries.  

Per a una bona gestió de la comunicació interna, tots els membres de la organització han de 

ser partícips d’aquesta. Cal tenir en compte que “no només el Director de Comunicació ha 

d’encarregar-se del seu desenvolupament, sinó que tots els directius han d’estar formats per 

saber fer ús de les eines i els conceptes bàsics per implementar accions de comunicació interna 

i conèixer la importància que té dins l’àmbit corporatiu per generar un bon clima laboral”. 

(Brandolini, 2009: 21). 

Una sèrie de normes bàsiques a tenir en compte per aconseguir un bon Pla de Comunicació 

Interna són (Brandolini, 2009): 

- El compromís i la implicació dels gerents de la organització. 

- La participació de tots els col·laboradors en la gestió i seguiment del Pla de Comunicació 

Interna. 

- Generar una política de comunicació que sigui coneguda i practicada per tota la organit-

zació. 

- Que els canals de comunicació funcionin de manera complementaria. 

- El desenvolupament d’una xarxa que faciliti la comunicació interna o un comitè de co-

municacions amb representativitat de totes les àrees de la companyia. 

- Que el Pla de Comunicació Interna segueixi el discurs corporatiu de la organització, la vi-

sió, la missió i els valors. 

- L’aportació d’iniciatives que millorin els resultats i fomentin la participació de tots els 

treballadors. 
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- Que la gestió de la comunicació interna tingui un doble sentit: a curt termini i a llarg ter-

mini. 

- Una correcta administració dels recursos econòmics i humans necessaris per arribar als 

objectius de comunicació, en el temps requerit i amb el pressupost del que es disposa.  

Per la seva part, Gómez-Llera (1993) considera un canvi entre “el directiu que ordena i mana al 

que motiva perquè informa” i estableix les següents accions comunicatives per atenuar els 

efectes que pot provocar una inadequada comunicació interna (Gómez-Llera, 1993; citat per 

Ongallo, 2000): 

- Fomentar un programa abans de començar la vida laboral que desenvolupi la convivència 

entre els treballadors i faci que els col·laboradors se sentin millor. 

- Assignar un nom atractiu al càrrec dels col·laboradors. Per exemple, “assistent adminis-

tratiu” en comptes de secretària.  

- Crear un codi intern per facilitar la pertinença a l’empresa. 

- Realitzar un acte social de manera mensual i una convivència general de forma anual. 

L’objectiu és crear un ambient recreatiu que trenqui amb la rutina laboral. 

- Publicar la informació més important de manera que els col·laboradors estiguin al cor-

rent del que succeeix a l’empresa. 

- Nombrar el millor treballador del mes i les referències que ho justifiquen. 

- Crear una secció de “vida social” on es mencionin esdeveniments extra-laborals. 

D’aquesta manera, el mateix personal també podrà publicar opinions i suggeriments. 

A més, és vital escoltar les inquietuds i propostes dels col·laboradors i subordinats i evitar els 

rumors i el malestar de l’equip que pot tenir lloc com a conseqüència de malentesos i interpre-

tacions confuses. Les fórmules per evitar els conflictes conseqüents de l’adequada comunica-

ció interna són: 

- L’aplicació de qüestionaris a tots els sectors de la organització per conèixer els requeri-

ments i suggeriments dels col·laboradors. 

- Potenciar les reunions en els nivells organitzatius, donant força a la comunicació horit-

zontal. 

- Establiment de programes de convivència entre els treballadors. 

- Presa de decisions democràtiques. 

- Comunicació directa via e-mail, bústia de suggeriments i comentaris amb la garantia de 

rebre una resposta immediata.  

- Revista interna de periodicitat determinada. 
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- Elaboració de programes de desenvolupament dels individus de la organització. 

- Millora del coneixement de l’empresa. 

- Pàgines electròniques que promocionin els diversos sectors de la organització. 

- Millora dels canals de comunicació interns. 

- Repetició de la missió, els objectius, la historia i les estratègies de la organització per ga-

rantir que tots els col·laboradors en tinguin constància.  

- Rotació del personal en tots els nivells de treball de la organització. 

- Participació en el capital de la organització per part de tots els socis i col·laboradors. En el 

cas d’empreses sense ànim de lucre, els col·laboradors poden ser accionistes o participis 

de la mateixa. 

- Comunicació de les noves estratègies. 

- Definició de la situació de la organització respecte la competència.  

- Preguntes als treballadors sobre la cultura, els productes i la imatge general organitzati-

va. 

- Apertura de diàlegs a partir de correu electrònic i Intranet entre empleats. 

 

RISCOS DE DESCUIDAR LA COMUNICACIÓ INTERNA 

Sovint, algunes empreses poden mostrar algunes actituds negatives que donin lloc a una mala 

gestió de la comunicació interna.  

Les causes que porten a oblidar la comunicació interna als directius d’una organització són la 

pèrdua de temps i diners, la falta de preparació de la gran majoria de membres de la organit-

zació, el fet que els mateixos empleats no exigeixin estar més informats sobre el funcionament 

de l’entitat, el risc de donar lloc a la confusió que impedeixi la correcta realització de les tas-

ques quotidianes, la possible aparició de preguntes que els directius no poden respondre i que 

poden sorgir com a dubtes de la informació proporcionada i el fet de que, en especial els sindi-

calistes, puguin aprofitar la informació per crear compromisos a la mateixa direcció (Ongallo, 

2000). 

En un primer estadi, el més comú d’aquests errors consisteix en l’aplaçament de les tasques 

comunicatives pròpies dels directius deixant-ho per altres moments que mai arriben. En 

aquestes situacions la gestió comunicativa interna de les empreses només té lloc davant de 

situacions conflictives o de crisis on aquest fet es converteix en una obligació i ja és massa tard 

per donar respostes efectives (Berceruelo, 2011). 
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Una altra situació complexa és la que té lloc davant la desconfiança generada pels propis direc-

tius de cara al seu públic intern. Aquesta acostuma a produir-se com a conseqüència d’una 

discontinuïtat en l’aplicació de les tècniques comunicatives i a una manca de convicció sobre el 

que fan per part dels mateixos que les impulsen. 

Per qualsevol d’aquests motius, moltes empreses descuiden la comunicació interna i la deixen 

aparcada fins al moment de viure una situació problemàtica de la que és necessària sortir-ne. 

Els riscos amb què es troben són la necessitat immediata de mantenir informat al personal, 

tenir en compte les seves opinions, modificar determinades tasques que no aporten les soluci-

ons esperades... en un moment que ja és massa tard d’assolir, perquè la desconfiança o la falta 

d’habituació a aquestes tècniques no dóna lloc als resultats esperats. 

Una manca d’informació per una mala utilització de la comunicació interna pot donar lloc a 

(Ongallo, 2000): 

- L’aparició de rumors interns o externs que donen lloc a tensions i conflictes. La manca 

d’un sistema de comunicació formal dóna lloc a la creació d’una comunicació informal 

que normalment distorsiona la realitat. 

- Un baix rendiment dels individus per una mala comunicació entre departaments i amb el 

nivell directiu de l’empresa. 

- La passivitat dels col·laboradors per la manca de coneixement dels objectius que cal per-

seguir, que pot donar lloc a la desmotivació dels empleats i veure’s reflectida tant a nivell 

intern com extern de la organització. La manca d’identificació dels membres amb la or-

ganització pot disminuir la participació dels treballadors i reduir, doncs, tant la producti-

vitat com la satisfacció personal. 

- Mala qualitat del producte o servei final i ofert de cara al públic. El desconeixement dels 

avanços tecnològics pot donar lloc a l’estancament de l’empresa i es desaprofita el po-

tencial humà. Aquest fet també repercuteix en la imatge projectada per la companyia.  

- Presa de decisions equivocades per part de la direcció, donat a la falta d’informació dels 

departaments i els seus treballadors. 

- Clima laboral desfavorable, que pot afectar a la desmotivació personal, la taxa de pro-

ductes o serveis inacabats, accidents empresarials... 

- Repetició de tasques per la descoordinació i consegüents mals resultats. 

- Rivalitats i mal ambient entre departaments. 
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SENYALS D’UNA COMUNICACIÓ DEFICIENT 

Independentment de l’aplicació d’eines que permetin mesurar la situació empresarial en quant 

a comunicació interna, alguns indicadors permeten detectar possibles anomalies en aquesta. 

Una de les principals àrees que es veuen afectades és el clima laboral de l’entitat. Com a con-

seqüència d’una mala comunicació informal, d’uns canals de comunicació ineficients  o d’una 

distorsió dels missatges transmesos des dels alts nivells jeràrquics, es dóna lloc a un alt nivell 

del rumor; les senyals que poden mostrar aquesta problemàtica són la confusió, el descens del 

sentit de pertinença per part de l’equip, la desinformació i la desmotivació. De la mateixa ma-

nera, com a conseqüència d’insuficients reunions comunicacionals, d’una manca de transmis-

sió de la missió, visió i els valors de l’empresa, de la falta d’una cultura corporativa i de 

l’absència d’un referent de la comunicació interna, es dóna lloc a una falta de comunicació 

corporativa i d’integració entre els diversos nivells o àrees. Les seves senyals són la falta de 

coordinació en el desenvolupament de projectes, la pèrdua de temps i la pèrdua 

d’oportunitats de millora. 

Tenint en compte tot això, és clara quina és la senyal principal d’una comunicació interna defi-

cient. La falta de comunicació interna no només afecta sobre el clima laboral, sinó que sovint 

genera conseqüències sobre els processos productius que poden resultar perjudicials. Això és 

degut a que la desinformació pot afectar a la qualitat dels productes o serveis desenvolupats i 

afectar directament a la reputació i la imatge de l’empresa. Així, tot i la inconsciència real que 

es pot tenir en gran part d’empreses, la comunicació interna influeix de manera indirecta en 

tots i cadascun dels aspectes que les organitzacions i pot donar lloc a la reducció del valor i  
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METODOLOGIA 

OBJECTE D’ESTUDI  

L’objecte d’estudi que es treballa fa referència als efectes de la gestió i el funcionament de la 

comunicació interna sobre determinades organitzacions del sector esportiu català. Aquest fet 

inclou conèixer els tipus de comunicació interna més utilitzats, les eines comunicatives més 

exitoses i l’anàlisi dels resultats que genera. 

S’analitzaran dos casos reals d’organitzacions esportives a través d’un contacte directe amb els 

seus membres. D’aquestes s’estudia la seva comunicació interna, les causes de ser portada a 

terme i els seus efectes i conseqüències. 

 

OBJECTIUS 

OBJECTIU GENERAL 

- Conèixer el funcionament i la influència de la comunicació interna en les organitzaci-

ons del sector esportiu català. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

- Analitzar les causes i els efectes de la gestió i el desenvolupament de la comunicació 

interna en el terreny organitzacional. 

- Conèixer els diferents tipus de comunicació interna desenvolupables a les organitzaci-

ons i les eines per a dur a terme cadascun d’aquests. 

- Determinar quina és la importància de la comunicació interna en les organitzacions i 

els àmbits d’aquestes on té més influència. 

- Determinar fins a quin punt la comunicació interna pot influir en la productivitat de les 

organitzacions i, més concretament, en les pertanyents al sector dels esports de Cata-

lunya. 

- Analitzar el funcionament i la qualitat de la comunicació interna en el sector esportiu a 

través de l’anàlisi de casos reals. 

- Investigar la gestió de la comunicació interna d’un cas real d’organització de l’àmbit 

esportiu per determinar si aquesta repercuteix en els resultats de la seva comunicació 

externa. 
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- Definir l’impacte que suposa la comunicació interna sobre les actituds i el comporta-

ment dels membres de les organitzacions treballades. 

 

PREGUNTES D’INVESTIGACIÓ 

- Quina és la finalitat de la comunicació interna organitzacional? 

- Concretament dins del sector esportiu, quins són els factors específics per donar lloc a 

una comunicació interna de qualitat? 

- En quins àmbits de la organització influeix una comunicació interna òptima? I una co-

municació interna precària? 

- Quins són els efectes que genera la comunicació interna sobre les organitzacions del 

sector esportiu de Catalunya? 

- Quina és la situació real en relació a la gestió i l’ús de la comunicació interna en l’àmbit 

esportiu? 

- Quins tipus de comunicació interna són els més portats a terme? 

- Quina rellevància donen a la comunicació interna els membres de les organitzacions 

pertanyents a aquest sector? 

- Cóm potenciar els models de comportament i la motivació dels membres d'una orga-

nització? 

 

EINES I PROCEDIMENTS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL 

Donades les característiques de l’objecte d’estudi i la perspectiva que es vol adoptar en aquest 

treball, s’ha optat per realitzar aquesta investigació a través de la metodologia qualitativa.  

Les tècniques qualitatives ofereixen avantatges de valor per aquest estudi, com ara 

l’aprofundiment que possibilita en quant a la informació obtinguda, la complicitat gràcies a la 

participació directa amb les fonts informatives i la possibilitat de limitar la mostra a unes con-

dicions concretes que siguin d’interès per a la observació (Ruíz, 2012). Els estudis qualitatius no 

busquen generalitzar resultats ni obtenir mostres representatives; un estudi qualitatiu busca 

comprendre el fenomen d’estudi i detallar situacions, esdeveniments, persones, interaccions i 

conductes (Hernández, 2003). 
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En concret, les eines a desenvolupar són un conjunt entrevistes en profunditat a treballadors i 

directius d’organitzacions esportives catalanes i un anàlisi de continguts dels resultats 

d’aquestes per extreure conclusions definitives sobre cóm és la comunicació interna en aquest 

àmbit. 

 

ENTREVISTES EN PROFUNDITAT 

Tal i com afirmen diversos autors, l’entrevista qualitativa manté una estreta relació amb la 

conversació i, de fet, dins l’àmbit professional de la investigació s’arriba a parlar de 

“l’entrevista conversacional” i es recomana no separar algunes de les propietats típiques de les 

converses, que poden ser de gran valor a l’hora de portar a terme l’entrevista (Vallès, 1999). 

D’aquesta manera pot suposar una aproximació important cap a la informació que es vol ob-

tenir que faciliti l’obtenció de dades necessàries per al desenvolupament d’aquest estudi. 

 

Seguint a l’anteriorment esmentat autor Vallès (1999), el tipus d’entrevista qualitativa a 

desenvolupar equival a una entrevista semi-estandarditzada oberta que segueix un guió prèvi-

ament establert amb els diversos temes a tractar i algunes de les preguntes que es realitzaran 

de cadascun d’aquests, amb la possibilitat d’incloure’n més durant el transcurs de la tècnica en 

funció de la informació que sorgeixi. D’aquestes preguntes s’espera una resposta oberta de 

l’informant. 

Una segona classificació a l’obra de Vallès (1999) permet especificar que es tracta d’una entre-

vista focalitzada en la qual els entrevistats que s’escullen han d’haver viscut una situació con-

creta, que en aquest cas fa referència al treball en organitzacions esportives; el guió s’elabora 

després de fer un anàlisi d’aquesta situació i del context de l’objecte d’estudi. Els criteris a 

seguir per aquest tipus d’entrevista són (Vallès, 1999): 

- La falta de direccionalitat, que permet que les respostes siguin obertes i no estiguin es-

tipulades. 

- L’especificitat, que anima a l’entrevistat a donar respostes concretes que no generalit-

zin i aportin una informació poc precisa. 

- L’amplitud, perquè avarca tots els aspectes possibles sobre el tema que tracta. 

- La profunditat i context personal, que permet obtenir implicacions afectives i emocio-

nals de les valoracions dels mateixos subjectes que coneixen en primera persona la vi-

da laboral sobre la que es pregunta. 
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Tenint en compte la taula de tipologia de preguntes facilitada per Vallès i elaborada per Mer-

ton & Kendall, les utilitzades per a les entrevistes d’aquest estudi responen al tipus semiestruc-

turada de tipus B que fa referència a preguntes estructurades amb resposta lliure del que in-

forma. 

 

Les entrevistes en profunditat tenen la finalitat de mantenir un contacte directe que aporti 

informació profunditzada sobre el tema. El procediment pel qual es desenvolupa aquesta tèc-

nica segueix aquests passos (Vallès, 1999):  

1. Elaboració del guió de l’entrevista. Aquest guió consisteix en l’esquema de temes a 

tractar i les preguntes que sorgeixen de cadascuna d’aquestes temàtiques. Per a cada 

tipus d’entrevistat (treballadors i directius) es crea un guió diferent que podrà aportar 

informació  específica plantejada des d’un altre punt de vista. 

2. Un cop s’especifica el tipus d’informació que es vol obtenir, es poden concretar amb 

més precisió els elements que formaran part d’aquest estudi, és a dir, la mostra. Els ob-

jectius del treball i les preguntes d’investigació que enfoquen el treball determinen els 

subjectes que interessa estudiar i, per determinar-los, els criteris mostrals són: 

a. Accessibilitat: per facilitar el desenvolupament de la investigació i el contacte 

amb les fonts d’informació. 

b. La complexitat de la plantilla de treballadors i directius: per poder obtenir una 

informació més completa i variada. 

c. La importància de les organitzacions en l’àmbit esportiu de Catalunya: ja que, 

tot i no poder-lo considerar un treball representatiu per al conjunt 

d’organitzacions esportives catalanes, és interessant estudiar aquelles que, per 

un motiu o altre, tenen més ressonància. 

Per tots aquests motius, la mostra definitiva inclou a: 

a. Decathlon, una cadena de material esportiu amb presència a tota Espanya. En 

aquest cas es treballarà únicament el cas català i, dins d’aquest, participaran 

treballadors i directius de botigues de diverses ciutats que segueixen una ma-

teixa política. 

a. Servei d’Activitat Física de la Universitat Autònoma de Barcelona (SAF). Forma 

part de la Universitat Autònoma de Barcelona, una de les úniques universitats 

espanyoles considerades entre les 200 millors universitats del món i, per aquest 

motiu, el centre es troba en un punt de Catalunya de prestigi, que pot arribar a 
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un públic ampli i, a més, disposa d’una àmplia plantilla que col·labora per oferir 

l’extens ventall d’activitats. 

2. Realització d’entrevistes. 

3. Anàlisi de resultats. En aquest cas, el protocol que se seguirà consistirà en la lectura de 

les transcripcions literals de cadascuna de les entrevistes i la cerca de “models” o “refe-

rències” coincidents en els diversos temes (Vallès 1999: 222 – 224): 

a. Totes les respostes seran anotades tenint en compte el subjecte que aporta ca-

da fragment i la organització a la qual pertany (codificació). 

b. Amb totes les aportacions per escrit, caldrà integrar-les amb l’ordre de temes i 

subtemes fixats prèviament al guió de preguntes. 

c. Un cop estan ordenades, s’iniciarà la seva interpretació per seccions (integració 

local).  

d. Seguidament, es tractarà d’organitzar totes les seccions entre sí de manera co-

herent i seguint una línia narrativa o argumental (integració inclusiva) que doni 

lloc a una interpretació global del conjunt d’entrevistes en relació a tot el tema.  

L’ordre d’aquesta última etapa dependrà, de nou, del guió de temes inicial per 

facilitar l’enteniment i l’ordre de la informació. 

5. A partir de l’anàlisi es podran observar les coincidències i divergències de les respostes 

i arribar a les conclusions pertinents en funció de les dades obtingudes i de la organit-

zació o càrrec al que pertanyen. D’aquestes conclusions s’extrauran les respostes a al-

gunes de les preguntes d’investigació anteriorment plantejades, es resoldran objectius 

i es podran realitzar recomanacions complementades pel marc teòric. 

 

ANÀLISI DOCUMENTAL 

L’anàlisi de continguts és una tècnica d’investigació qualitativa que pretén convertir fenòmens 

simbòlics en dades científiques que poden ser objectives, reproduïbles i susceptibles de mesu-

rament i quantificació (Martín, 2009).   

L’anàlisi esquemàtic i concís de les dades obtingudes a través de la tècnica principal de la in-

vestigació d’aquest treball, que són les entrevistes, permetrà arribar a unes conclusions defini-

tives que permetin tancar el fil d’investigació de l’estudi. 
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L’anàlisi d’aquests continguts seguirà els següents passos (Martín, 2009): 

1. Explicitació de les categories que organitzen les entrevistes. D’aquesta 

manera es realitzarà un anàlisi equitatiu de tots els subjectes analitzats se-

guint una mateixa estructura. 

2. Especificació de la unitat de mesura de les respostes, que consistirà en un 

recompte de les freqüències en què apareix una mateixa resposta i els in-

dividus que les acrediten.  

3. Tractament de la informació obtinguda en forma d’anàlisi de resultats. 

4. Conclusions finals.   
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INVESTIGACIÓ DE CAMP 

ENTREVISTES EN PROFUNDITAT 

GUIÓ DE L’ENTREVISTA 

Per iniciar l’entrevista, es fa una presentació sobre el tema que tractarà amb la finalitat de 

crear un clima positiu i de confiança. En aquesta primera etapa es presenta l’entrevistador, 

s’expliquen els objectius de la investigació, s’exposa la col·laboració que s’espera de 

l’entrevistat i la possibilitat de mantenir l’anonimat i la confidencialitat de les respostes.  

A més, es pretén crear un ambient amè que doni lloc a la iniciació d’una conversa lliure que no 

es limiti únicament a seguir el fil de les preguntes. 

 

El desenvolupament de l’entrevista seguirà la classificació per categories en les quals s’agrupen 

les diferents preguntes i que també es farà servir pel procés d’obtenció de resultats. Aquestes 

categories són: dades sòcio-laborals i coneixements específics sobre l’objecte d’estudi, gestió 

de la comunicació interna, informació que es transmet, eines de comunicació interna i resul-

tats que genera. 

 

Entrevista a directius d’organitzacions esportives 

Dades sòcio-laborals i coneixements específics sobre l’objecte d’estudi 

1. Quin càrrec ocupa dins l’empresa en que treballa? 

2. Quant de temps porta desenvolupant aquest lloc de treball? 

3. Amb quants treballadors compta la plantilla d’aquesta empresa? 

4. Com definiria la Comunicació Interna empresarial? 

5. Considera que la Comunicació Interna de la seva empresa està ben planificada?  

a. Per què? 

Gestió de la comunicació interna 

6. Quin departament gestiona aquesta comunicació? 

a. Considera que és qui hauria de gestionar-la? 

i. En cas negatiu, qui hauria de fer-ho? 

7. Considera que tots els membres de l’empresa tenen les mateixes possibilitats de rebre 

i emetre informació? 
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a. En cas negatiu, qui té prioritat? 

8. Quins són els punts forts i els punts febles de la seva Comunicació Interna? 

a. Pel que respecta als punts febles, quines podrien ser algunes propostes de mi-

llora? 

Informació que es transmet 

9. Amb quina finalitat es comunica l’empresa amb els seus treballadors? 

10. Quin tipus d’informació o noticies predominen a l’hora de comunicar internament per 

part de la direcció? 

a. I per part dels treballadors? 

11. Quina informació espera rebre dels treballadors a través d’aquesta via? 

a. I, al mateix temps, quin tipus de informació creu que interessa als treballadors 

per part dels directius? 

Eines de comunicació interna 

12. Quines són les eines de comunicació interna de les que es disposa? 

13. D’aquestes, quines són les eines per a què els directius es comuniquin amb els treba-

lladors? 

a. I quines són per a què els treballadors expressin les seves opinions dins la or-

ganització? 

14. Quin o quins instruments de comunicació interna us resulten més efectius? 

a. Per què? 

Resultats que genera 

15. Quins avantatges aporta la comunicació interna des del punt de vista de la direcció de 

l’empresa?  

a. Creu que genera inconvenients?  

i. En cas afirmatiu, quins? 

16. Les conseqüències obtingudes a través de l’ús d’aquesta comunicació són les que 

s’esperaven a l’hora de planificar-la? 

17. Quins resultats potencials els agradaria obtenir amb la comunicació interna que no 

s’hagin obtingut fins al moment? 

18. De l’1 al 10, amb quina puntuació valoraria la Comunicació Interna de l’empresa? 
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Entrevista a treballadors d’organitzacions esportives 

Dades sòcio-laborals i coneixements específics sobre l’objecte d’estudi 

1. Quin càrrec ocupa dins l’empresa en que treballa? 

2. Quant de temps porta desenvolupant aquest lloc de treball? 

3. Com definiria la Comunicació Interna empresarial? 

4. Considera que la Comunicació Interna de la seva empresa està ben planificada?  

a. Per què? 

Gestió de la comunicació interna 

5. Quin departament gestiona aquesta comunicació? 

a. Considera que és qui hauria de gestionar-la? 

i. En cas negatiu, qui hauria de fer-ho? 

6. Considera que tots els membres de la organització tenen les mateixes possibilitats de 

rebre i emetre informació? 

a. En cas negatiu, qui té prioritat? 

7. Com a usuari de la Comunicació Interna de la seva empresa, quins creu que són els 

seus punts forts i  febles? 

a. Pel que respecta als punts febles, quines podrien ser algunes propostes de mi-

llora? 

Informació que es transmet 

8. Amb quina finalitat interessa fer ús de la Comunicació Interna dins la seva empresa? 

9. Quin tipus d’informació o noticies predominen a l’hora de comunicar-se internament? 

a. I per part dels directius, quin tipus d’informació emeten? 

10. Quina informació espera rebre a través d’aquesta via? 

Eines de comunicació interna 

11. Quines són les eines o instruments per a la comunicació interna de les que es disposa 

en aquesta empresa? 

12. D’aquestes, quines són les eines per a què els treballadors es comuniquin amb els di-

rectius? 

a. I quines són per a què els directius informin als treballadors? 

13. Quin o quins instruments de comunicació interna us resulten més efectius? 

a. Per què? 
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Resultats que genera 

14. Quins avantatges aporta la comunicació interna per als treballadors?  

b. Creu que genera inconvenients?  

i. En cas afirmatiu, quins? 

15. Quins beneficis genera a la organització una bona gestió d’aquesta eina? 

16. Quins resultats potencials, que no s’hagin obtingut fins al moment, li agradaria obtenir 

com a treballador a través de la comunicació interna? 

a. I a nivell d’empresa? 

17. De l’1 al 10, amb quina puntuació valoraria la Comunicació Interna de la seva organit-

zació? 

 

MOSTRA 

La mostra final són un total de deu entrevistes personals a treballadors i directius de les dues 

organitzacions seleccionades, Decathlon y SAF, realitzades entre els mesos de març, abril i 

maig de l’any 2014. Aquestes deu entrevistes estan desglossades en: 

- Quatre entrevistes a treballadors de Decathlon i una al responsable d’una de les secci-

ons de la botiga, encarregat de la comunicació interna entre els seus col·laboradors. 

- Quatre entrevistes a treballadors i una a la directora encarregada de la comunicació in-

terna del Servei d’Activitat Física de la UAB a nivell general. 

 

RESULTATS2 

A continuació s’exposen les taules que desglossen l’anàlisi de continguts de les entrevistes en 

profunditat on s’especifiquen les respostes,  la seva freqüència i els individus que intervenen 

en cada cas per poder extreure els resultats.  

Cada organització té un total de cinc taules, una per a cada categoria, i cadascuna es divideix 

en les respostes dels directius i treballadors; la numeració que acompanya a cada resposta 

indica l’individu que les respon3. 

 

 

                                                                   
2 Veure transcripcions a l’Annex. 
3 Veure numeracions a l’Annex. 
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Servei d’Activitat Física 

TAULA 1 - Dades sòcio-laborals i coneixements específics de l’objecte d’estudi 

DIRECTIUS TREBALLADORS 

Ocupació: 

- Cap de la Unitat d’Administració 

Ocupació:  

- Becaris en el departament de promoció i 

comunicació – 1,2,3 

- Tècnica en la unitat de promoció i comu-

nicació - 4 

Temps a l’empresa: 

- 28 anys 

Temps a l’empresa:  

- Quatre mesos – 2,3 

- Dos mesos – 1 

- 10 anys - 4 

Treballadors a l’empresa: 

- 15 persones a les oficines, més la 

resta d’equip 

 

Què és la comunicació interna: 

- La comunicació interna és el flux 

d’informació que circula dins 

l’empresa i permet la cohesió, in-

formació i motivació de l’equip 

que hi treballa. 

Què és la comunicació interna a l’empresa: 

- La comunicació interna és l’intercanvi 

d’informació entre treballadors i directius 

dins d’una empresa per facilitat el procés 

de feina i motivar a l’equip – 1 

- Flux d’informació que circula entre em-

pleats i directius per coordinar els objec-

tius que es persegueixen i crear un senti-

ment de grup que millori el funcionament 

de la organització – 2 

- La Comunicació Interna empresarial és la 

que es produeix entre el públic intern 

d’una empresa (treballadors, directius i 

altres) per motivar, informar i controlar 

tot el procés que configura l’acció 

d’aquesta – 3 
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- Tota la informació que de manera bidi-

reccional circula entre els diferents esta-

ments que conformen l’empresa o insti-

tució - 4 

Planificació de la comunicació interna: 

- Ben gestionada 

- Completa 

- Bons resultats 

- Pot millorar 

 

 

Planificació de la comunicació interna: 

- Ben gestionada – 2,3,4 

- Limitada a alguns estaments – 1,3 

- Fluïda gràcies a la utilització de diversos 

mitjans – 2 

- Comunicació horitzontal – 2 

- Necessita una revisió constant i incorpo-

rar les noves tecnologies – 3,4 

- Al tractar-se d’una institució pública i for-

ça gran, pel camí es van creant distorsions 

dels missatges – 2,4 

 

TAULA 2 - Gestió de la comunicació interna 

DIRECTIUS TREBALLADORS 

Qui la gestiona: 

- Unitat d’Administració 

Qui la gestiona: 

- NS/NC – 1 

- Departament de promoció i comunicació 

– 2 

- Equip directiu – 2,3,4 

- El departament de promoció i comunica-

ció no ho fa i hauria d’implicar-se més – 4 

Igualtat de condicions a l’hora de comu-

nicar-se internament: 

- Sí 

- No tots els departaments eme-

ten la mateixa quantitat 

d’informació 

Igualtat de condicions a l’hora de comunicar-se 

internament: 

- Sí – 2,4 

- No – 1,3 

- Tenen prioritat els caps de departament – 

1,3 
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Punts forts: 

- Varietat d’eines 

- Participació 

- Opinió constant dels treballadors 

- Implicació en els objectius 

Punts forts: 

- NS/NC – 1 

- Comunicació horitzontal – 2,3 

- Comunicació via e-mail – 3 

Punts febles: 

- Instruments de comunicació in-

terna massa tradicionals. 

- Falta d’implicació de l’equip 

Punts febles: 

- NS/NC – 1  

- Passa per molts filtres i es demora amb el 

temps – 2 

- No s’assegura arribar a tots els membres 

– 3 

- No se li dóna la suficient importància – 4 

- Cal aprofitar les noves tecnologies – 3,4  

Propostes de millora: 

- Més recursos per a noves eines 

- Iniciativa de tot el públic intern 

Propostes de millora: 

- Escorçar els processos de presa de decisi-

ons – 2 

- Noves eines – 3  

- Crear un pla de comunicació interna en el 

que fer participar a tots els membres – 4 

 

TAULA 3 - Informació que es transmet 

DIRECTIUS TREBALLADORS 

Finalitat de la comunicació interna: 

- Informar 

- Motivar 

- Cohesionar 

- Dirigir 

- Posar al dia 

- Conèixer novetats i canvis 

- Aportar informació de l’exterior 

Finalitat de la comunicació interna: 

- Consciència sobre els canvis i novetats – 1 

- Mantenir informat a l’equip – 2,3,4 

- Coherència - 2 

- Motivació – 3,4 

- Obtenir feedback - 4 
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- Cerca de millores 

Tipus d’informació per part dels direc-

tius: 

- Notícies 

- Novetats 

- Informació de l’exterior 

- Missatges motivadors 

Tipus d’informació per part dels treballa-

dors: 

- Propostes 

- Informacions del seu departa-

ment 

 

Tipus d’informació: 

- Encàrrecs – 1,2,3 

- Reunions – 1 

- Novetats i canvis – 1,2 

- Manual de benvinguda per a les noves in-

corporacions – 4 

- Informacions institucionals que afecten al 

funcionament de l’empresa – 4 

- Butlletins online amb notícies que afecten 

el dia a dia, amb possibilitat d’aportar 

suggeriments -  4 

- Presentacions periòdiques de resultats i 

sessions de treball per fer propostes de 

millora – 4 

Informació que s’espera rebre dels treba-

lladors: 

- Feedback 

 

 Informació per part dels directius: 

- Expectatives – 2 

- Instruccions – 2,3,4 

- Notícies – 4 

- Felicitacions – 3,4 

Informació que esperen els treballadors: 

- Novetats 

- Notícies 

Informació que s’espera rebre com a treballador: 

- Informació necessària per a les tasques a 

realitzar – 2,3,4 

- Resultats – 3,4 

- Novetats – 3,4 
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TAULA 4 - Eines de comunicació interna 

DIRECTIUS TREBALLADORS 

Eines utilitzades: 

- Correu electrònic 

- Reunions 

- Agenda interna 

- Memòria de resultats 

- Intranet 

Eines utilitzades: 

- Correu electrònic – 1,2,3,4 

- Reunions – 2,3,4 

- Intranet – 4 

- Agenda interna online – 4 

- Aplicació online per al servei de mante-

niment – 4 

- Memòria interna de resultats – 4  

- Plataforma de propostes de millora – 4 

Eines directius amb treballadors: 

- Totes 

Eines directius a treballadors: 

- Correu electrònic – 2,3,4 

- Reunions – 2,3,4 

- Intranet – 4 

Eines treballadors amb directius: 

- Correu electrònic 

- Reunions 

Eines treballadors a directius: 

- Correu electrònic – 2,3,4 

- Reunions – 2,4 

- Plataforma de propostes – 4 

- Memòria – 4  

Instruments més efectius: 

- Correu electrònic 

- Més utilitzat 

- Agenda interna 

- Gestiona de cara al públic extern 

 

Instruments més efectius: 

- Correu electrònic – 1,2,3,4 

- Reunions – 3,4 

- Agenda interna – 4 

- Intranet – 4 

- Rapidesa – 2,3,4 
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TAULA 5 - Resultats que genera 

DIRECTIUS TREBALLADORS 

Avantatges de la comunicació interna: 

- Informar a l’equip 

- Cohesió 

Avantatges de la comunicació interna: 

- Cohesió – 1,2,4 

- Estar al dia – 1,4 

- Unificar l’objectiu – 2,3 

- Evitar pèrdues d’informació o distorsions 

– 3,4 

Inconvenients: 

- No, si està ben gestionada. 

Inconvenients: 

- No – 1,2,3,4 

Resultats esperats: 

- Coincideixen 

 

 Beneficis d’una bona gestió per a la organització: 

- Evitar malentesos – 1 

- Millors resultats – 1,2,3,4 

- Bona imatge – 2 

- Organització – 4 

- Motivació del personal – 3,4 

- Filosofia i cultura d’empresa uniformes – 

4 

Resultats potencials: 

- Implicació global 

Resultats potencials com a treballador: 

- Sensació de pertinença – 1,3,4 

- NS/NC – 2 

- Notícies motivadores - 4 

Resultats potencials a nivell d’empresa: 

- NS/NC – 1 

- Reforçar les xarxes socials – 2 

- Feedback – 3,4 

Puntuació: Puntuació: 



71 
 

- 6 - 3 – 1 

- 8,5 – 2 

- 7 – 3,4 

 

Decathlon 

TAULA 6 - Dades sòcio-laborals i coneixements específics de l’objecte d’estudi 

DIRECTIUS TREBALLADORS 

Ocupació: 

- Responsable de la secció 

d’Atenció al client  

Ocupació: 

- Secció d’Atenció al client – 1,3 

- Venedor – 2,4 

Temps a l’empresa: 

- 8 mesos 

Temps a l’empresa: 

- Sis mesos – 1,4 

- Cinc mesos - 2 

- 14 mesos – 3  

Treballadors a l’empresa: 

- 15 persones 

 

Què és la comunicació interna: 

- Informació que es transmet en-

tre els treballadors i els seus caps 

per tal de fer arriba tot allò que 

sigui necessari per assegurar una 

bona feina i cohesió de grup  

Què és la comunicació interna: 

- Conjunt d’eines que permeten la comuni-

cació entre els integrants d’una empresa, 

el control dels treballadors, l’augment del 

seu sentiment de pertinença, la formació 

contínua i que, a més, promou la genera-

ció d’idees innovadores per a 

l’organització – 1 

- Informació amb tots els sectors d’una 

empresa amb l’objectiu d’informar, ense-

nyar i mantenir una bona relació a nivell 

laboral – 2 

- La Comunicació Interna és la que circula 

entre els membres d’una empresa per de-
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terminar els objectius de l’empresa, la se-

va manera d’actuar i motivar a l’equip per 

generar un sentiment de grup. La seva fi-

nalitat és millorar els resultats gràcies a 

tots aquests aspectes – 3 

- Comunicació entre els públics interns 

d’una empresa – 4  

Planificació de la comunicació interna: 

- Ben gestionada  

- Facilita la feina  

- Sentiment de pertinença  

 

Planificació de la comunicació interna: 

- Ben gestionada – 1,2,3,4 

- Varietat de mitjans – 1,2 

- Potencia una formació continuada – 1 

- Sentiment de pertinença – 1,3 

- Tracte proper – 1,2,3 

- Igualtat - 3 

 

TAULA 7 - Gestió de la comunicació interna 

DIRECTIUS TREBALLADORS 

Qui la gestiona: 

- Els responsables de cada secció  

Qui la gestiona: 

- Els responsables de cada secció – 1,2,3 

- Director – 3,4 

Igualtat de condicions a l’hora de comu-

nicar-se internament: 

- Sí  

 

Igualtat de condicions a l’hora de comunicar-se 

internament: 

- Sí – 1,2,3 

- No – 4  

Punts forts: 

- Bidireccionalitat  

- Tracte directe  

Punts forts: 

- Accés directe a qualsevol responsable i/o 

director – 1 

- Eines apropiades – 1 

- Activitats lúdiques – 1 

- Bidireccionalitat – 3 
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- Rapidesa – 4  

Punts febles: 

- Falta de temps  

Punts febles: 

- Formació limitada a les noves incorpora-

cions  - 1 

- Manca de temps – 3 

- Manca de recursos – 3,4 

Propostes de millora: 

- Més temps  

- Més recursos  

  

Propostes de millora: 

- Formació completa des d’un primer mo-

ment – 1 

- Més dedicació – 3,4 

 

TAULA 8 - Informació que es transmet 

DIRECTIUS TREBALLADORS 

Finalitat de la comunicació interna: 

- Participació  

- Motivació  

- Sentiment de pertinença  

- Millors resultats a llarg termini  

Finalitat de la comunicació interna: 

- Tot l’equip informat – 1,2,3 

- Recerca de noves idees – 1 

- Solució de problemes - 1  

- Sentiment de pertinença – 1,2,3 

- Donar instruccions - 3 

- Motivació – 1 

- De cara al públic extern – 4 

Tipus d’informació per part dels direc-

tius: 

- Ascensos 

- Bons resultats 

- Notícies rellevants 

Tipus d’informació per part dels treballa-

dors: 

- Dubtes 

- Problemes 

Tipus d’informació: 

- Resolució de problemes – 1 

- Resultats de ventes – 1,2 

- Novetats – 1,2,4 

- Propostes – 1 

- Canvis - 2 
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- Propostes 

Informació que s’espera rebre dels treba-

lladors: 

- Feedback sobre dubtes o conflic-

tes 

- Noves propostes i idees 

 

 Informació per part dels directius: 

- Resultats – 1 

- Novetats – 1 

- Ascensos – 2,3 

- Formacions - 2 

- Instruccions – 3 

- Missatges motivadors – 4  

Informació que esperen els treballadors: 

- Noticies 

- Novetats 

Informació que s’espera rebre com a treballador: 

- Propostes de millora – 1 

- Avisos – 2 

- Canvis - 2 

- Notícies i novetats – 3,4 

- Instruccions – 3,4 

 

TAULA 9 - Eines de comunicació interna 

DIRECTIUS TREBALLADORS 

Eines utilitzades: 

- Correu electrònic 

- Taulell de noticies 

- Intranet 

- Reunions periòdiques 

- Dossier de benvinguda 

Eines utilitzades: 

- Correu electrònic – 1,2,3,4 

- Intranet – 1,3 

- Taulell d’anuncis – 1,3,4 

- Reunions formatives – 1,2,3 

- Reunions individuals – 1,2,3 

- Xarxes socials – 1 

- Cartells – 3 

- Activitats lúdiques – 3 
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Eines directius a treballadors: 

- Correu electrònic 

- Taulell de noticies 

- Intranet 

- Reunions 

Eines directius a treballadors: 

- Correu electrònic – 1,2,3,4 

- Reunions individuals – 1,2,3 

- Intranet – 1,3 

- Taulell d’anuncis – 1,3 

- Reunions formatives – 1,3 

-  Cartells – 3 

Eines treballadors a directius: 

- Correu electrònic 

Eines treballadors a directius: 

- Correu electrònic – 1,2,3,4 

- Reunions individuals – 1,3 

Instruments més efectius: 

- Correu electrònic 

- Els treballadors el tenen en 

compte 

- Reunions 

- Tracte personalitzat 

Instruments més efectius: 

- Correu electrònic – 1,2,3,4 

- Reunions individuals – 1 

- Contacte directe – 1 

- Rapidesa – 2,3,4 

 

TAULA 10 - Resultats que genera 

DIRECTIUS TREBALLADORS 

Avantatges de la comunicació interna: 

- Cohesió 

- Feedback 

- Motivació 

Avantatges de la comunicació interna: 

- Accés a la informació – 1,2,3,4 

- Formació – 1 

- Sentiment de pertinença – 1 

- Motivació – 3 

Inconvenients: 

- No 

Inconvenients: 

- Saturació d’informació – 1 

- Pèrdua del contacte directe – 2 

- Malentesos – 4 

Resultats esperats: 

- Motivació 
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- Informació de l’equip 

 Beneficis d’una bona gestió per a la organització: 

- Autonomia dels seus col·laboradors – 1,3 

- Innovació - 1 

- Coordinació – 1,3 

- Motivació de l’equip – 1,3  

- Gestió del temps – 2,4 

Resultats potencials: 

- Fomentar-la més 

- Arribar a tothom 

Resultats potencials com a treballador: 

- Créixer dins l’empresa – 1 

- NS/NC - 2 

- Sentiment de pertinença – 3 

- Consciència de tot l’equip – 4  

Puntuació: 

- 8 

 

Puntuació: 

- 7 – 1,4  

- 8 – 2 

- 9 – 3  

 

El conjunt d’entrevistes s’ha realitzat a treballadors diferents pel que respecta a la seva experi-

ència i a la seva ocupació en la organització, fet que aporta informació més interessant, variada 

i completa. Pel que fa als directius treballats, en ambdós casos són qui s’encarreguen de la 

comunicació interna de la seva empresa o d’una part d’aquesta i així també aporten dades 

rellevants. 

 

Els resultats després d’analitzar els directius d’ambdues organitzacions demostren que tenen 

clar el concepte de comunicació interna i consideren que aquesta està ben gestionada en la 

seva organització (veure TAULA 1 i TAULA 6). Aquest fet l’argumenten a partir dels bons resul-

tats, el sentiment de pertinença que genera i la facilitat que suposa en el dia a dia de la feina.  

En el cas del Servei d’Activitat Física, la comunicació interna es gestiona des de la Unitat 

d’Administració; mentrestant, a Decathlon ho fa el responsable de cada secció amb el seu petit 

equip de treball. Tots dos consideren que hi ha igualtat entre els treballadors per a comunicar-

se internament, tot i que al Servei d’Activitat Física no tots els empleats mostren el mateix 
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interès en emetre informació; més endavant es comprova com hi ha certa controvèrsia amb la 

opinió de treballadors i directius respecte a aquest últim aspecte.  

Els punts forts d’aquestes organitzacions en el primer cas analitzat són: la varietat d’eines, la 

participació, la opinió constant dels treballadors i la implicació en la consecució dels objectius. 

En el segon es destaca la bidireccionalitat i el tracte directe. Contràriament, l’ús d’instruments 

massa tradicionals, la falta de temps i la poca implicació d’alguns treballadors són factors que 

debiliten la potencia de la comunicació interna d’aquestes empreses (veure TAULA 2 i TAULA 

7). Com a propostes de millora per aconseguir canviar aquests aspectes els directius proposen 

aportar més recursos, més temps i més iniciativa per part de tots. 

La finalitat de la informació que circula a través dels canals de comunicació interna són força 

coincidents. Es basen en la participació, la informació, la motivació, la cohesió, el sentiment de 

pertinença, la obtenció d’uns millors resultats a llarg termini, estar al dia de novetats i notícies 

i generar millores que també afectin als públics externs de la organització. Per part dels direc-

tius, el tipus d’informació que emeten són notícies, novetats, informació de l’exterior, ascen-

sos i resultats en forma de missatges motivadors per seguir endavant; en canvi, els treballa-

dors tracten problemes, dubtes, informació del seu departament i iniciatives de millora molt 

valorades pels seus caps. En especial els  directius esperen més feedback i més participació en 

forma de propostes i idees per part de la seva plantilla (veure TAULA 3 i TAULA 8). 

Les eines que s’utilitzen al Servei d’Activitat Física són el correu electrònic, les reunions, 

l’agenda interna, la memòria de resultats anuals i l’Intranet. D’aquestes els directius fan ús de 

totes per transmetre contingut als seus treballadors. No obstant, el correu electrònic, per ser 

el més utilitzat en el dia a dia, i l’agenda interna, per la organització que possibilita, són els que 

es consideren més efectius (veure TAULA 4) 

Per la seva banda, a Decathlon s’utilitza el correu electrònic intern, taulells d’anuncis, 

l’Intranet, reunions i dossiers formatius (com ara el dossier de benvinguda). D’aquestes les més 

efectives són el correu electrònic i les reunions per la importància que li donen els treballadors 

i el tracte directe que generen, respectivament. Tot i així, per part dels directius són utilitzades 

totes en el seu procés de comunicar-se internament (veure TAULA 9). 

 

Si bé abans s’han esmentat alguns dels avantatges que suposa la comunicació interna en 

aquestes organitzacions, posteriorment els directius destaquen la informació, la cohesió al 

voltant d’uns objectius específics, el feedback i la motivació dels empleats com avantatges 
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principals. De fet, fins al moment no consideren haver viscut inconvenients donat que la gesti-

onen correctament.  

Els resultats que s’esperaven a l’hora de planificar i portar a terme aquesta comunicació coin-

cideixen amb tot l’obtingut fins al moment i, si més no, encara els agradaria arribar a uns resul-

tats potencials com són la implicació de tot l’equip, més dedicació de temps i recursos i arribar 

a tothom sense divergències (veure TAULA 5 i TAULA 10).  

 

Pel que respecta als treballadors, ja s’ha dit que aporten punts de vista diferents degut a les 

seves diferències dins l’empresa que són interessants per poder tenir en compte la totalitat 

d’aquesta. 

En tots els casos les definicions sobre comunicació interna són encertades, pel que partim 

d’una base que demostra que els subjectes coneixen de què es parla (veure TAULA 1 i TAULA 

6). A més, la majoria considera que la comunicació interna de la seva organització està ben 

gestionada coincidint amb els seus superiors; el tracte proper, la varietat de mitjans, l’interès 

per garantir una formació continuada i la revisió constant de la informació que es transmet són 

alguns dels incentius per aconseguir-ho. Tot i així, aquesta impressió no és global i en alguns 

casos es considera que hi ha desigualtats en alguns estaments. És el cas de la opinió d’alguns 

dels empleats del Servei d’Activitat Física, que asseguren sentir certa desigualtat en la comuni-

cació interna que hi circula (veure TAULA 1). De fet, es demostra tenint en compte el desconei-

xement d’algunes respostes que aporten becaris en relació a les de treballadors, que formen 

part del departament i tenen accés a moltes més dades. Aquest aspecte genera controvèrsia 

amb la opinió de la cap d’Unitat d’Administració del Servei d’Activitat Física que, a més de des-

conèixer aquest factor, considerava contràriament que la falta d’implicació provenia d’aquests 

(veure TAULA 1). Es demostra, doncs, que sí existeix un problema de comunicació entre el pú-

blic interna d’aquesta entitat.  

Per la seva banda, determinar qui gestiona la comunicació interna resulta confús. Al Servei 

d’Activitat Física no tothom sap indicar qui n’és el responsable i, dels que ho fan, hi ha un cert 

desacord en les respostes. Passa el mateix amb el cas de Decathlon, tot i que en aquest últim 

s’observa més claredat (veure TAULA 2 i TAULA 7).  

El punt fort de la comunicació interna del Servei d’Activitat Física és la comunicació horitzontal, 

a més d’un bon ús del correu electrònic que aporta els beneficis propis d’Internet (com són la 

rapidesa i l’accessibilitat). Per la seva banda, a Decathlon es destaca l’accés directe a la infor-

mació, l’ús d’unes eines apropiades per a la fluïdesa comunicativa i la bidireccionalitat.  
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Els punts febles són el poc aprofitament de les noves tecnologies, la distorsió dels missatges i 

el fet de no arribar a tot l’equip en el primer cas. Per la seva banda, la segona organització 

destaca la manca de dedicació en temps i recursos que impossibilita explotar al màxim aquesta 

eina. 

La finalitat principal a la hora de comunicar-se internament és informar a l’equip. A més, gene-

rar un sentiment de pertinença entre els treballadors, motivar, informar a l’equip del dia a dia, 

donar instruccions, aportar noves idees i crear feedback també juguen un paper important 

(veure TAULA 3 i TAULA 8). El tipus d’informació que s’ofereix en aquestes organitzacions prin-

cipalment són instruccions, novetats, canvis i resultats. De forma menys freqüent també 

s’emeten propostes i es busca la solució de problemes.  

Tenint en compte les expectatives d’informació per part dels treballadors, en tots dos casos la 

comunicació interna és encertada. Aquests pretenen obtenir instruccions, notícies, novetats i 

resultats i així ho fan els directius, que aporten instruccions, reconeixements, notícies i missat-

ges motivadors. 

Les eines que s’utilitzen giren especialment al voltant del correu electrònic. En el cas del Servei 

d’Activitat Física, el total d’eines de comunicació interna que s’utilitzen (tot i no ser a l’abast de 

tothom) són l’e-mail, les reunions periòdiques, l’Intranet, l’agenda online, aplicacions online, 

una memòria interna de resultats i una plataforma per aportar propostes de millora. Pa-

ral·lelament, Decathlon fa ús del correu electrònic, un taulell d’anuncis, reunions, l’Intranet, les 

xarxes socials, activitats lúdiques amb els treballadors i cartells informatius exposats a la ma-

teixa empresa (veure TAULA 4 i TAULA 9). 

De totes aquestes, les més efectives es consideren el correu electrònic, per la seva rapidesa i el 

seu abast, i les reunions, perquè garanteixen un contacte directe que aporta avantatges únics. 

 

Els resultats que s’obtenen amb la comunicació interna són la unificació dels objectius que es 

persegueixen, l’accés efectiu a la informació, la posada al dia de l’equip, la motivació, el senti-

ment de pertinença i una formació continuada dels treballadors (veure TAULA 5  i TAULA 10). 

En alguns casos es troben inconvenients com poden ser la saturació d’informació, que acaba 

propiciant un efecte nul de tot allò que es transmet, l’aparició de malentesos i, degut a la cons-

tant expansió de les noves tecnologies, la pèrdua del contacte directe entre treballadors i di-

rectius. 

Com a beneficis a nivell d’empresa s’obtenen millors resultats,  una major autonomia dels tre-

balladors, la coordinació en les accions que es realitzen i una actitud motivada. A més, la imat-
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ge i l’actuació davant del públic extern també es veu afectada per una cultura organitzativa 

uniforme i una filosofia d’empresa compartida. 

Els resultats potencials que es volen obtenir com a treballadors són un sentiment de pertinen-

ça cada vegada major, créixer dins l’empresa fent ús d’aquest vehicle de comunicació i aconse-

guir la consciència de tots per continuar expandint la seva implantació.  

A nivell empresarial, es busca obtenir feedback i bidireccionalitat i la col·laboració de tots per 

assolir tots aquells resultats que la comunicació interna comporta. 

 

CONCLUSIONS FINALS 

Una vegada realitzada la investigació i la presentació dels resultats, es pot arribar a un seguit 

de conclusions relacionades amb les preguntes d’investigació inicials: 

- Les organitzacions sí segueixen uns criteris preestablerts per a la seva comunicació in-

terna com a vehicle per assolir unes finalitats concretes. 

- Les finalitats principals de la comunicació interna en les organitzacions esportives ana-

litzades són: informar, motivar, cohesionar al voltant dels objectius i generar senti-

ment de pertinença.  

- Treballadors i directius admeten conèixer la importància de la comunicació interna i 

els resultats que genera. 

o No obstant, els factors principals que limiten el desenvolupament de la comu-

nicació interna són la manca de temps i recursos que reflexa una manca de 

dedicació a l’hora de posar-la en pràctica en la realitat. 

- L’explotació de la comunicació interna depèn directament dels directius i/o responsa-

bles i l’ús que en vulguin fer d’aquesta, que no sempre és el més efectiu. La opinió dels 

treballadors passa a un segon pla. 

- Existeix certa desigualtat entre treballadors d’una mateixa organització pel que respec-

ta a la comunicació interna, la informació que reben i les eines de les que disposen per 

poder comunicar-se. 

- El tipus d’informació que emeten els directius són instruccions i novetats, informació 

que compleix amb les expectatives dels treballadors en quant a què s’espera obtenir. 

o Per la seva banda, els treballadors es comuniquen per resoldre dubtes i propo-

sar idees pròpies. 
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- Les eines més utilitzades són el correu electrònic i les reunions com a canals de comu-

nicació interna. No obstant, es disposa d’altres opcions que potencien la circulació de 

la informació interna. 

- La influència d’aquesta comunicació influeix de manera equivalent per a l’àmbit de di-

rectius i treballadors, que en cada cas obtenen uns beneficis diferents però igualment 

útils. 

- Treballadors i directius són conscients dels avantatges de la comunicació interna. 

- Els principals resultats que es detecten són la informació de l’equip intern, la cohesió i 

la motivació.  

o A nivell d’empresa, s’obtenen millors resultats a llarg termini gràcies a 

l’autonomia de l’equip, la gestió del temps i un ambient més motivat. 

- Millorar els resultats externs entra dins dels objectius de les empreses a l’hora de po-

tenciar la comunicació interna, i sovint es troben resultats. 

- Com a resultats potencials que agradaria assolir, la implicació global de la organització 

en el desenvolupament de la comunicació interna i un major sentiment de pertinença 

al grup són els més valorats. 

 

LIMITACIONS I LÍNIES FUTURES 

La principal limitació d’aquest estudi és el fet de no poder extrapolar la informació que s’obté 

sobre la comunicació interna a totes les organitzacions esportives catalanes, ja que s’analitzen 

únicament dues d’aquestes.  

Això és degut a la dificultat d’estudiar una xifra significativa, pel que s’ha estimat concretar 

l’estudi a una investigació qualitativa i en detall d’un número d’empreses més petit que per-

meti entendre millor aquesta comunicació. A més, per compensar aquesta limitació s’han es-

collit organitzacions significatives en l’àmbit català per poder obtenir uns resultats de valor. 

Com a possibles línies futures derivades d’aquest estudi, la investigació es podria ampliar a una 

mostra que abasti una totalitat d’organitzacions extrapolable i, doncs, les conclusions puguin 

ser valorades a nivell de tota Catalunya. 
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Transcripcions de les entrevistes a directius 

1-SAF 

Dades sòcio-laborals i coneixements específics sobre l’objecte d’estudi 

1. Quin càrrec ocupa dins l’empresa en que treballa? 

Cap de la Unitat d’Administració del centre. 

2. Quant de temps porta desenvolupant aquest lloc de treball? 

28 anys, des del dia que es va crear. 

3. Amb quants treballadors compta la plantilla d’aquesta empresa? 

A les oficines som unes 15 persones, però l’equip que treballa dins del gimnàs és molt més 

ampli. 

4. Com definiria la Comunicació Interna empresarial? 

La comunicació interna és el flux d’informació que circula dins l’empresa i permet la cohesió, 

informació i motivació de l’equip que hi treballa. 

5. Considera que la Comunicació Interna de la seva empresa està ben planificada? Sí. 

a. Per què? 

Tot i que se m’acudeixen noves propostes pensades per dur a terme amb la finalitat de millorar, 

considero que la comunicació interna que portem a terme és completa i aporta bons resultats. 

Gestió de la comunicació interna 

6. Quin departament gestiona aquesta comunicació?  

La Unitat d’Administració. 

a. Considera que és qui hauria de gestionar-la?  

Sí, ja que des d’aquest departament es gestiona a tot el personal que forma part de 

l’empresa. 

i. En cas negatiu, qui hauria de fer-ho? 

7. Considera que tots els membres de l’empresa tenen les mateixes possibilitats de rebre i emetre 

informació? 

Sí. No obstant, no s’emet la mateixa informació des de tots els departaments i això dificulta la 

fluïdesa d’aquesta comunicació. 

a. En cas negatiu, qui té prioritat? 

8. Quins són els punts forts i els punts febles de la seva Comunicació Interna? 

Els punts forts que tenim en la comunicació interna del SAF és la varietat d’eines que pretenen 

una participació col·lectiva en les tasques del dia a dia, una opinió constant de tots els 

treballadors i que tots ens impliquem en els objectius que es persegueixen. No obstant, ens 

estem quedant una mica estancats en alguns instruments que són massa tradicionals i es 

queden enrere en comparació amb les noves tecnologies, que caldria adaptar als nostres 
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treballadors per poder fer-ne un us efectiu. A més, tot i que des de la Unitat d’Administració es 

busqui un bona utilització d’aquesta comunicació, no tot l’equip aporta la dedicació necessària. 

a. Pel que respecta als punts febles, quines podrien ser algunes propostes de millora? 

Destinar recursos per a la creació de noves eines que s’adaptin als nous temps i promoure 

una iniciativa que impliqui a tots els públics interns de l’empresa. 

Informació que es transmet 

9. Amb quina finalitat es comunica l’empresa amb els seus treballadors? 

Informar, motivar, cohesionar i dirigir a l’equip són factors indispensables a aconseguir a través 

de la comunicació interna ben gestionada. Aquí ens serveix per posar-nos al dia, donar a 

conèixer les novetats i els canvis, aportar informació de l’exterior que ens afecta o bé buscar 

millores a aspectes que suposen problemes o requereixen nous procediments. 

10. Quin tipus d’informació o noticies predominen a l’hora de comunicar internament per part de 

la direcció? 

Noticies, novetats, informació institucional que arriba des de la universitat i missatges 

motivadors que pretenen incentivar als treballadors amb propostes o noves idees. 

a. I per part dels treballadors? 

Sovint aporten propostes que poden ser interessants o informacions concretes del seu 

camp de treball. 

11. Quina informació espera rebre dels treballadors a través d’aquesta via? 

M’agradaria obtenir més feedback per part dels treballadors que, en gran part, no valoren la 

importància de la comunicació interna i deixen de banda molts aspectes d’aquesta. Crec que 

aquest és un punt de millora important a dur a terme. 

a. I, al mateix temps, quin tipus de informació creu que interessa als treballadors per part 

dels directius? 

Penso que qualsevol tipus d’informació variada que tingui interès per a la seva feina i el seu 

punt de treball els pot resultar interessant. Així doncs, les novetats i noticies que enviem 

més usualment són encertats. 

Eines de comunicació interna 

12. Quines són les eines de comunicació interna de les que es disposa? 

El correu electrònic és l’eina més usual per a qüestions urgents o que formen part de les tasques 

de feina quotidianes. D’altra banda realitzem reunions periòdiques per tractar diferents temes, 

fer pluja d’idees o presentar noves iniciatives que l’equip intern ha de conèixer. 

Disposem d’una agenda interna on consten les tasques a realitzar i possibles canvis que 

sorgeixin que permet tenir un control per part de tots els departaments sobre l’activitat a 

l’empresa i, en especial, per a aquells que treballen de cara al públic i han d’informar als nostres 
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clients. També es compta amb una memòria de resultats que demostra el progrés anual i 

després es tracta en una reunió especial sobre el tema. A més, a l’Intranet de l’empresa recollim 

tots els documents des de fa anys que poden resultar útils en un moment donat i hi pot accedir 

qualsevol treballador. 

13. D’aquestes, quines són les eines per a què els directius es comuniquin amb els treballadors? 

Totes, cadascuna d’una manera. 

a. I quines són per a què els treballadors expressin les seves opinions dins la 

organització? 

El correu electrònic, principalment, i les aportacions que es realitzen en les reunions i 

trobades específiques. 

 

14. Quin o quins instruments de comunicació interna us resulten més efectius? Per què?  

El correu electrònic perquè és el més utilitzat i l’agenda interna perquè ens gestiona de cara al 

públic que, al cap i a la fi, es qui més ens interessa. 

Resultats que genera 

15. Quins avantatges aporta la comunicació interna des del punt de vista de la direcció de 

l’empresa?  

Informa a tot l’equip sobre aspectes rellevants per a la seva feina a l’empresa i permet 

cohesionar les tasques de cadascú en un sentit comú de la institució. 

a. Creu que genera inconvenients? No. 

i. En cas afirmatiu, quins? No obstant, una mala gestió podria suposar 

distorsions i saturació d’informació, que no sempre és certa. D’aquí ve la 

importància de treballar constantment per a la comunicació que circula arreu 

de l’empresa, tant interna com externament. 

16. Les conseqüències obtingudes a través de l’ús d’aquesta comunicació són les que s’esperaven a 

l’hora de planificar-la? 

Sí, és clar. I encara es poden obtenir més beneficis si continuem treballant-la. 

17. Quins resultats potencials els agradaria obtenir amb la comunicació interna que no s’hagin 

obtingut fins al moment? 

Una implicació massiva del públic intern del centre.  

18. De l’1 al 10, amb quina puntuació valoraria la Comunicació Interna de l’empresa? 

6. 
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2-DECATHLON 

Dades sòcio-laborals i coneixements específics sobre l’objecte d’estudi 

1. Quin càrrec ocupa dins l’empresa en que treballa? 

Sóc responsable de la secció d’Atenció al Client. 

2. Quant de temps porta desenvolupant aquest lloc de treball? 

8 mesos. 

3. Amb quants treballadors compta la plantilla d’aquesta empresa? 

Concretament dins la secció ara mateix som unes 15 persones, que varien segons la temporada. 

4. Com definiria la Comunicació Interna empresarial? 

La comunicació interna és la informació que es transmet entre els treballadors i els seus caps 

per tal de fer arribar tot allò que sigui necessari per assegurar una bona feina i cohesió de grup. 

5. Considera que la Comunicació Interna de la seva empresa està ben planificada? Sí. 

a. Per què? 

Entre tots intentem aconseguir una comunicació que faciliti les coses a tothom, ens faci sentir 

que formem part d’aquesta feina i asseguri un flux constant entre tots els nivells. 

Gestió de la comunicació interna 

6. Quin departament gestiona aquesta comunicació? Cada responsable intenta fer-ho entre els 

seus treballadors. 

a. Considera que és qui hauria de gestionar-la? Sí, perquè som qui ha d’informar i estar 

informats del que passa. 

i. En cas negatiu, qui hauria de fer-ho? 

7. Considera que tots els membres de l’empresa tenen les mateixes possibilitats de rebre i emetre 

informació? 

Per descomptat. De fet, d’això es tracta, ja que els responsables tenim la mateixa necessitat que 

els treballadors de saber què passa, què opinen i les situacions amb les que es troben durant el 

dia a dia. 

a. En cas negatiu, qui té prioritat? 

8. Quins són els punts forts i els punts febles de la seva Comunicació Interna? 

Els punts forts són la bidireccionalitat i el tracte directe. Els punts febles els destacaria pel fet 

que no sempre tenim temps de dedicar la suficient importància a aquest aspecte. 

a. Pel que respecta als punts febles, quines podrien ser algunes propostes de millora? 

Destinar un temps i uns recursos més específics per comunicar-nos internament. 
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Informació que es transmet 

9. Amb quina finalitat es comunica l’empresa amb els seus treballadors? 

L’empresa busca la participació dels seus treballadors, la motivació i el sentiment de pertinença 

que, a la llarga, donarà millors resultats en tots els àmbits. Normalment es comuniquen 

novetats, notícies, noves incorporacions, ascensos i bons resultats que hem aconseguit entre 

tots. 

10. Quin tipus d’informació o noticies predominen a l’hora de comunicar internament per part de 

la direcció? 

La direcció, i en aquest concepte incloc els directius que estan per sobre de mi, acostumen a 

informar sobre ascensos dels treballadors (cap a responsables, a altres botigues, etc.), bons 

resultats o noticies importants que cal conèixer perquè afecten el funcionament de la nostra 

feina. 

a. I per part dels treballadors? 

Els treballadors acostumen a emetre més dubtes, problemes o fins i tot propostes que 

arriben a ser molt interessants. 

11. Quina informació espera rebre dels treballadors a través d’aquesta via? 

Espero rebre el que ja rebo, principalment. Considero que la comunicació interna suposa una via 

molt important per resoldre els dubtes i solucionar els conflictes que sorgeixen en els 

treballadors i que, si no ens els poguessin comunicar, possiblement dificultarien el seu progrés a 

l’empresa i els crearia inseguretat. També m’interessen les noves propostes i les grans idees que 

a la llarga poden suposar un canvi, tot i que sigui petit; els treballadors son qui interactua amb 

el nostre públic i poden aportar un punt de vista molt diferent al que es té des d’altres 

estaments. 

a. I, al mateix temps, quin tipus de informació creu que interessa als treballadors per part 

dels directius? 

Des del meu punt de vista, crec que agraeixen ser informats de noticies i novetats que els 

fan estar al corrent del dia a dia de la organització i els genera el sentiment de pertinença 

que a tothom agrada sentir. 

Eines de comunicació interna 

12. Quines són les eines de comunicació interna de les que es disposa? 

El correu electrònic, el taulell de noticies, la Intranet i les reunions periòdiques, sigui formatives 

o de seguiment, que permeten tractar temes importants directament amb els col·laboradors. A 

més, per als que arriben nous es disposa d’un dossier amb informació bàsica però d’interès per 

facilitar la integració. 

13. D’aquestes, quines són les eines per a què els directius es comuniquin amb els treballadors? 

El correu electrònic, taulell de noticies, Intranet i reunions. 



94 
 

a. I quines són per a què els treballadors expressin les seves opinions dins la 

organització? 

Principalment, el correu electrònic. 

14. Quin o quins instruments de comunicació interna us resulten més efectius? 

Per què? El correu electrònic és molt utilitzat, és del que més estan pendents els treballadors i 

permet comunicar-te des de qualsevol punt. D’altra banda, les reunions permeten un tracte més 

personalitzat i aporten coses que no són possibles únicament des del e-mail. 

Resultats que genera 

15. Quins avantatges aporta la comunicació interna des del punt de vista de la direcció de 

l’empresa?  

Aporta una cohesió molt gran, feedback y la motivació a l’equip. 

b. Creu que genera inconvenients? Per ara no m’he trobat amb cap. 

i. En cas afirmatiu, quins? 

16. Les conseqüències obtingudes a través de l’ús d’aquesta comunicació són les que s’esperaven a 

l’hora de planificar-la? 

Sí, ja que l’objectiu és aconseguir aquesta motivació i que tothom estigui informat i, per ara, ho 

estem aconseguint. 

17. Quins resultats potencials els agradaria obtenir amb la comunicació interna que no s’hagin 

obtingut fins al moment? 

Poder fomentar-la més i que tothom estigués alerta dels missatges que s’emeten. 

18. De l’1 al 10, amb quina puntuació valoraria la Comunicació Interna de l’empresa? 

8. 
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Transcripcions de les entrevistes a treballadors 

1-SAF 

Dades sòcio-laborals i coneixements específics sobre l’objecte d’estudi 

1. Quin càrrec ocupa dins l’empresa en que treballa? 

Becaria en el departament de promoció i comunicació 

2. Quant de temps porta desenvolupant aquest lloc de treball? 

Vaig començar al Febrer d’aquest any. 

3. Com definiria la Comunicació Interna empresarial? 

La comunicació interna és l’intercanvi d’informació entre treballadors i directius dins d’una 

empresa per facilitat el procés de feina i motivar a l’equip. 

4. Considera que la Comunicació Interna de la seva empresa està ben planificada? Jo només puc 

parlar de la comunicació des del punt de vista de les becàries. No es massa bona, ja que no 

tenim accessibilitat als comptes de l’empresa i tampoc tenim compte propi.  

a. Per què? Es bastant caòtica. HI ha molta gent treballant i cadascun fa una tasca, a 

vegades, no gaire definida. Son persones que porten molts anys treballant allà i en la 

meva opinió estan una mica desfasats. 

Gestió de la comunicació interna 

5. Quin departament gestiona aquesta comunicació? Doncs no ho sé. 

a. Considera que és qui hauria de gestionar-la? 

i. En cas negatiu, qui hauria de fer-ho? Hauria de gestionar-la el departament 

de comunicació. 

6. Considera que tots els membres de la organització tenen les mateixes possibilitats de rebre i 

emetre informació? No 

a. En cas negatiu, qui té prioritat? Tenen prioritat els caps de departament.  

7. Com a usuari de la Comunicació Interna de la seva empresa, quins creu que són els seus punts 

forts i  febles? 

NS/NC 

a. Pel que respecta als punts febles, quines podrien ser algunes propostes de millora? 

NS/NC 

Informació que es transmet 

8. Amb quina finalitat interessa fer ús de la Comunicació Interna dins la seva empresa? 

Per ser conscients dels canvis que es fan y les novetats. 

9. Quin tipus d’informació o noticies predominen a l’hora de comunicar-se internament? 

Encàrrecs de feines, definir data per a reunions, per comunicar-nos les novetats i canvis. 
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a. I per part dels directius, quin tipus d’informació emeten? No ens arriba a les becaries 

dels directius directament.  

10. Quina informació espera rebre a través d’aquesta via? NS/NC 

Eines de comunicació interna 

11. Quines són les eines o instruments per a la comunicació interna de les que es disposa en 

aquesta empresa? El correu electrònic 

12. D’aquestes, quines són les eines per a què els treballadors es comuniquin amb els directius? 

NS/NC 

a. I quines són per a què els directius informin als treballadors? NS/NC 

13. Quin o quins instruments de comunicació interna us resulten més efectius? Només es fa servir 

el correu electrònic. 

a. Per què? NS/NC 

Resultats que genera 

14. Quins avantatges aporta la comunicació interna per als treballadors? Poder estar tots al dia de 

les coses  que passen al departament, així com tenir una via directa de comunicació entre 

nosaltres. 

c. Creu que genera inconvenients? Encara no puc opinar sobre això.  

i. En cas afirmatiu, quins? 

15. Quins beneficis genera a la organització una bona gestió d’aquesta eina? 

Una bona organització de la comunicació interna evita malentesos en els departaments, que es 

facin dues vegades la mateixa feina. També ajuda a organitzar jeràrquicament a l’empresa. 

16. Quins resultats potencials, que no s’hagin obtingut fins al moment, li agradaria obtenir com a 

treballador a través de la comunicació interna? Inserció en l’empresa i sensació de pertinença. 

a. I a nivell d’empresa? NS/NC 

17. De l’1 al 10, amb quina puntuació valoraria la Comunicació Interna de la seva organització? 3 

 

2-SAF 

Dades sòcio-laborals i coneixements específics sobre l’objecte d’estudi 

1. Quin càrrec ocupa dins l’empresa en que treballa? 

Estudiant de pràctiques al departament de comunicació i promoció. 

2. Quant de temps porta desenvolupant aquest lloc de treball? 

Vaig estar quatre mesos. 
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3. Com definiria la Comunicació Interna empresarial? 

Flux d’informació que circula entre empleats i directius per coordinar els objectius que es 

persegueixen i crear un sentiment de grup que millori el funcionament de la organització. 

4. Considera que la Comunicació Interna de la seva empresa està ben planificada? Hi ha una fluida 

comunicació a través de diversos mitjans, especialment dels  e-mails i les reunions. 

Per què? 

Perquè es caracteritza per ser una comunicació bastant horitzontal on tothom està al corrent 

dels diversos projectes que es porten a terme. 

Gestió de la comunicació interna 

5. Quin departament gestiona aquesta comunicació? 

El departament de comunicació i promoció així com l’equip directiu. 

a. Considera que és qui hauria de gestionar-la? Sí. 

i. En cas negatiu, qui hauria de fer-ho? 

6. Considera que tots els membres de la organització tenen les mateixes possibilitats de rebre i 

emetre informació? Sí. 

a. En cas negatiu, qui té prioritat? 

7. Com a usuari de la Comunicació Interna de la seva empresa, quins creu que són els seus punts 

forts i  febles? 

El principal punt fort és la comunicació horitzontal, la qual comporta un punt feble: per fer endavant 

un projecte ha de passar molts filtres i per tant es va demorant en el temps. 

a. Pel que respecta als punts febles, quines podrien ser algunes propostes de millora? 

Que els processos s’escorcessin en el temps per tal d’agilitzar la feina. 

Informació que es transmet 

8. Amb quina finalitat interessa fer ús de la Comunicació Interna dins la seva empresa? 

Perquè tothom estigui al corrent de tot i així transmetre un missatge coherent als nostres usuaris.  

9. Quin tipus d’informació o noticies predominen a l’hora de comunicar-se internament? 

Els nous projectes. 

a. I per part dels directius, quin tipus d’informació emeten? 

Cóm els agradaria que sortís endavant els nous projectes. 

10. Quina informació espera rebre a través d’aquesta via? 

Aquella informació necessària per poder portar endavant el meu treball. 
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Eines de comunicació interna 

11. Quines són les eines o instruments per a la comunicació interna de les que es disposa en 

aquesta empresa? 

Principalment els e-mails i les reunions. 

12. D’aquestes, quines són les eines per a què els treballadors es comuniquin amb els directius? 

Les mateixes. 

a. I quines són per a què els directius informin als treballadors? 

Les mateixes. 

13. Quin o quins instruments de comunicació interna us resulten més efectius? 

Els  e-mails. 

a. Per què? 

Perquè són una via de comunicació ràpida i amb la possibilitat de tenir la informació plasmada 

en un paper. 

Resultats que genera 

14. Quins avantatges aporta la comunicació interna per als treballadors?  

Estar cohesionats i remar tots amb un mateix objectiu. 

d. Creu que genera inconvenients?  No. 

i. En cas afirmatiu, quins? 

15. Quins beneficis genera a la organització una bona gestió d’aquesta eina? 

Donar una bona imatge i una transmetre una correcta informació a l’usuari final.  

16. Quins resultats potencials, que no s’hagin obtingut fins al moment, li agradaria obtenir com a 

treballador a través de la comunicació interna? 

Estic d’acord amb els resultats obtinguts fins al moment. 

a. I a nivell d’empresa? 

Reforçar les xarxes socials per tal del que els usuaris més joves estiguin millor informats. 

17. De l’1 al 10, amb quina puntuació valoraria la Comunicació Interna de la seva organització? 

Un 8,5. 
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3-SAF 

Dades sòcio-laborals i coneixements específics sobre l’objecte d’estudi 

1. Quin càrrec ocupa dins l’empresa en que treballa? 

Estudiant en període de pràctiques al departament de comunicació i promoció. 

2. Quant de temps porta desenvolupant aquest lloc de treball? 

Quatre mesos aproximadament. 

3. Com definiria la Comunicació Interna empresarial? 

La Comunicació Interna empresarial és la que es produeix entre el públic intern d’una empresa 

(treballadors, directius i altres) per motivar, informar i controlar tot el procés que configura l’acció 

d’aquesta. 

4. Considera que la Comunicació Interna de la seva empresa està ben planificada? Sí. 

Per què? 

Perquè tothom està informat sobre el que ha de fer i la identitat de l’empresa. No obstant, en el 

meu cas com a becària no m’han integrat completament i he obtingut tota la informació que 

hagués sigut necessària. 

Gestió de la comunicació interna 

5. Quin departament gestiona aquesta comunicació? 

L’equip directiu. 

a. Considera que és qui hauria de gestionar-la? Sí. 

i. En cas negatiu, qui hauria de fer-ho? 

6. Considera que tots els membres de la organització tenen les mateixes possibilitats de rebre i 

emetre informació? Sí. 

a. En cas negatiu, qui té prioritat? 

No obstant, als becaris ens mantenen una mica al marge. 

7. Com a usuari de la Comunicació Interna de la seva empresa, quins creu que són els seus punts 

forts i  febles? 

El principal punt fort és la comunicació horitzontal i la utilització del correu electrònic, que dóna molt 

bons resultats. El punt feble és que considero que faria falta actualitzar el sistema i adoptar nous 

mètodes. 

a. Pel que respecta als punts febles, quines podrien ser algunes propostes de millora? 

Seria convenient plantejar les mancances que genera la comunicació interna que s’utilitza 

en aquests moments per tal de buscar solucions amb noves eines. 
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Informació que es transmet 

8. Amb quina finalitat interessa fer ús de la Comunicació Interna dins la seva empresa? 

Per informar sobre tot el que condiciona la feina a l’empresa i per motivar als treballadors.  

9. Quin tipus d’informació o noticies predominen a l’hora de comunicar-se internament? 

Instruccions i noticies. 

a. I per part dels directius, quin tipus d’informació emeten? 

Instruccions. 

10. Quina informació espera rebre a través d’aquesta via? 

Tot allò necessari per portar endavant la feina, noticies i també reconeixements sobre la feina ben 

feta. 

Eines de comunicació interna 

11. Quines són les eines o instruments per a la comunicació interna de les que es disposa en 

aquesta empresa? 

Correu electrònic i  reunions periòdiques. 

12. D’aquestes, quines són les eines per a què els treballadors es comuniquin amb els directius? 

E-mail. 

a. I quines són per a què els directius informin als treballadors? 

Les dos primeres. 

13. Quin o quins instruments de comunicació interna us resulten més efectius? 

El correu electrònic i les reunions. 

a. Per què? 

El correu electrònic és una via ràpida i eficient que permet comunicar-se des de 

qualsevol punt. D’altra banda, les reunions permeten una comunicació directa i propera. 

Resultats que genera 

14. Quins avantatges aporta la comunicació interna per als treballadors?  

Garanteix uns mateixos objectius i evita les distorsions de la informació. 

e. Creu que genera inconvenients?  No. 

i. En cas afirmatiu, quins? 

15. Quins beneficis genera a la organització una bona gestió d’aquesta eina? 

Resultats coherents i motivació de l’equip. 
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16. Quins resultats potencials, que no s’hagin obtingut fins al moment, li agradaria obtenir com a 

treballador a través de la comunicació interna? 

Més cohesió de grup. 

a. I a nivell d’empresa? 

Més feedback. 

17. De l’1 al 10, amb quina puntuació valoraria la Comunicació Interna de la seva organització? 

Un 7. 

 

4-SAF 

Dades sòcio-laborals i coneixements específics sobre l’objecte d’estudi 

1. Quin càrrec ocupa dins l’empresa en que treballa? 

Sóc tècnica de la Unitat de Promoció i de Comunicació. 

2. Quant de temps porta desenvolupant aquest lloc de treball? 

Ara fa 10 anys que estic en aquest mateix lloc. 

3. Com definiria la Comunicació Interna empresarial? 

Per a mi, és tota la informació que de manera bidireccional circula entre els diferents estaments 

que conformen l’empresa o institució. 

4. Considera que la Comunicació Interna de la seva empresa està ben planificada?  

Tenim un sistema de comunicació interna ben estudiat però que necessita una revisió constant 

per evitar disfuncions i també necessitaria incorporar les noves tecnologies com a canals de 

transmissió.  

Per què? 

La nostra institució és pública i bastant gran i tot això implica que hi hagi molta burocràcia i 

molts intermediaris entre la informació que arriba des dels diferents àmbits i tots els 

treballadors. Per aquest motiu, de tant en tant, pel camí es van creant distorsions dels 

missatges o pèrdues d’informació i rumorologia. Fem molt ús d’internet com a canal de 

comunicació interna, però amb eines 1.0, les 2.0 només les fem servir per a la comunicació 

externa. 

Gestió de la comunicació interna 

5. Quin departament gestiona aquesta comunicació? 

El nostre departament d’Administració, que en el nostre cas és el que gestiona el personal de la 

institució, funcionant com a departament de recursos humans. 

a. Considera que és qui hauria de gestionar-la? Sí, en part. 
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i. En cas negatiu, qui hauria de fer-ho? 

Crec que la nostra Unitat de Promoció i de Comunicació s’hauria d’implicar més en aquest 

àmbit, al menys, quant a la planificació i disseny de la comunicació interna. La implementació 

d’aquesta també pot ser compartida amb el departament d’Administració, per tenir també via 

directa amb tot el personal. 

6. Considera que tots els membres de la organització tenen les mateixes possibilitats de rebre i 

emetre informació? Sí, malgrat en realitat no es genera el mateix volum d’informació per part 

de tots els membres.  Els mecanismes per a la transmissió de la comunicació estan establerts 

perquè tothom els pugui utilitzar, sense prioritats, però en la pràctica sol ser una comunicació 

descendent, des dels cap o comandaments intermedis cap als treballadors. 

a. En cas negatiu, qui té prioritat? 

7. Com a usuari de la Comunicació Interna de la seva empresa, quins creu que són els seus punts 

forts i  febles? Potser entre tots no li estem donant la importància que té i des de la Unitat de 

Comunicació no li dediquem tant de temps i esforços de planificació com a la comunicació 

adreçada a l’usuari final. Faltaria aprofitar més les possibilitats que dóna la comunicació interna 

per fomentar la cultura d’empresa i alinear més el personal cap a la missió del servei. També, 

com he comentat, crec que es necessita fer més ús de les noves tecnologies, malgrat que no tot 

el nostre personal està molt familiaritzat amb aquestes. 

a. Pel que respecta als punts febles, quines podrien ser algunes propostes de millora? 

Caldria fer una revisió acurada de tots els processos de comunicació que es donen dins de 

l’organització i crear un pla de comunicació interna, comptant amb la participació de membres 

de tots els àmbits (tothom pot tenir una visió crítica i proposar millores interessants), que 

incorporés més accions de comunicació positiva. 

Informació que es transmet 

8. Amb quina finalitat interessa fer ús de la Comunicació Interna dins la seva empresa? 

Per estar al corrent de les novetats en el funcionament de l’organització i en la pròpia feina del 

dia a dia i per obtenir feedback des de tots els àmbits, que permetin la constant  i ràpida millora 

de tots els processos. També és molt important el component motivador que es pot aconseguir 

amb una comunicació interna ben planificada. 

9. Quin tipus d’informació o noticies predominen a l’hora de comunicar-se internament? 

De cara al personal d’atenció al públic, tenen un manual de benvinguda per a les noves 

incorporacions i també documentació constant per part de la seva persona responsable en 

relació a les novetats del servei de les quals han d’estar al dia per atendre els usuaris i dels 

processos a seguir per fer-ho. Pel que fa a la totalitat del personal, també rebem freqüentment 

informacions institucionals que afecten al nostre funcionament i lloc de treball des de l’àrea de 

personal de la universitat (correus electrònics, intranet), moltes vegades complementades amb 

aportacions des de la nostra àrea d’Administració. Així també, els sindicats ens fan arribar 
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butlletins online amb notícies que afecten el nostre dia a dia com a treballadors i tenim vies per 

fer-los arribar els nostres suggeriments. Per altra banda, els responsables de cada àmbit, així 

com alguns representants de cadascuna de les àrees, també participem en presentacions 

periòdiques de resultats i sessions de treball per fer propostes de millora sobre els nostres 

processos i rebem tota la documentació relacionada. Els companys de feina, de manera més 

informal, també ens adrecem amb missatges (generalment de bones notícies o assumptes 

d’interès) a llistes de distribució on estem tots inclosos. 

a. I per part dels directius, quin tipus d’informació emeten? 

 Principalment la informació que rebem a través de la llista de distribució són felicitacions o 

notícies d’activitats en les quals hem participat, quan el cas ho requereix, o instruccions que ens 

afecten a tots, generalment marcades des de l’àrea de personal de la universitat, sobre novetats 

en el desenvolupament de la nostra feina. 

10. Quina informació espera rebre a través d’aquesta via? 

La informació que rebo i més notícies positives sobre resultats o novetats. 

Eines de comunicació interna 

11. Quines són les eines o instruments per a la comunicació interna de les que es disposa en 

aquesta empresa? 

Actualment, ens comuniquem per correus electrònics per les qüestions de la feina del dia a dia i 

per a documentacions que hem de consultar tots, tenim unitats de xarxa compartides (intranet). 

En aquest mateix sentit, treballem amb una agenda interna online on tothom ha de posar les 

activitats que es duran a terme dia a dia i avisos perquè el personal d’atenció al públic estigui al 

cas de qualsevol consulta o encàrrec que els puguin fer. També disposem d’una aplicació online 

per adreçar-nos al servei de manteniment (generalment per comunicar incidències) i per fer 

arribar propostes de millora a l’equip directiu en qualsevol acció en la qual participem o no.  

Anualment també es fa una memòria interna de resultats, a l’abast de tothom a través de les 

unitats compartides, així com un quadre de comandament que recull la progressió dels 

indicadors de cada àmbit. Acompanyant la memòria interna, es fan reunions de resultats i 

també de presentació de projectes i de memòries del curs anterior. 

12. D’aquestes, quines són les eines per a què els treballadors es comuniquin amb els directius? 

El correu electrònic, la plataforma on fer propostes de millora, les reunions de projectes i de 

memòries de cada àmbit. 

a. I quines són per a què els directius informin als treballadors? 

El correu electrònic, les unitats de xarxa compartides i les reunions de resultats. 

13. Quin o quins instruments de comunicació interna us resulten més efectius? 

El correu electrònic, l’agenda interna, la intranet i les reunions de memòries de cada àmbit. 
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a. Per què? 

Són els que generalment fem servir tots a diari, sobretot el correu electrònic. La intranet és un 

recipient que serveix de suport per tenir tots accés a documents que estan relacionats amb les 

tasques que realitzem. L’agenda interna és molt útil per al personal d’atenció al públic. I les 

reunions de memòries i de resultats anuals, donat que són sessions de treball on es parla molt 

de processos de millora, amb representació de tots els àmbits de la institució. 

Resultats que genera 

14. Quins avantatges aporta la comunicació interna per als treballadors?  

És una manera per tenir comunicada tota l’organització i evitar pèrdues d’informació o distorsions, 

així com de fer arribar entre tots qüestions d’interès i motivadores, en molts casos, i fer promocionar 

el sentiment de pertinença.  

a. Creu que genera inconvenients?  

Si està ben dissenyada i amb missatges clars, no. 

ii. En cas afirmatiu, quins? 

15. Quins beneficis genera a la organització una bona gestió d’aquesta eina? 

Pot ser una bona eina de motivació per al personal i per treballar i transmetre una filosofia i cultura 

d’empresa ben triada. 

16. Quins resultats potencials, que no s’hagin obtingut fins al moment, li agradaria obtenir com a 

treballador a través de la comunicació interna? 

Estaria bé que es creés més sentiment de pertinença i de participació en l’organització i rebre moltes 

notícies motivadores, amb un estil diferent del d’un correu electrònic institucional. 

a. I a nivell d’empresa? 

Més participació en el circuit de comunicació per part de tots els treballadors, més comunicació en 

sentit ascendent. 

17. De l’1 al 10, amb quina puntuació valoraria la Comunicació Interna de la seva organització? 

Un 7. 
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1-DECATHLON 

Dades sòcio-laborals i coneixements específics sobre l’objecte d’estudi 

1. Quin càrrec ocupa dins l’empresa en que treballa? 

Treballo a la secció d’Att. al client/ caixes. 

2. Quant de temps porta desenvolupant aquest lloc de treball? 

5 mesos i tres setmanes. 

3. Com definiria la Comunicació Interna empresarial? 

La definiria com aquell conjunt d’eines (tant reunions i entrevistes com instruments virtuals)  

que permeten la comunicació entre els integrants d’una empresa, el control dels treballadors, 

l’augment del seu sentiment de pertinença vers l’empresa, la formació contínua d’aquests, i que 

a més, promou la generació d’idees innovadores per l’organització.  

4. Considera que la Comunicació Interna de la seva empresa està ben planificada?  

a. Per què?  

Sí, perquè consta dels mitjans necessaris per fer òptima la comunicació entre treballadors 

(e-mails), potencia la formació contínua amb l’accés a e-learnings, i augmenta el sentit de 

pertinença del treballador gràcies a espais virtuals on es poden compartir experiències 

esportives (Decathlon Sport meeting). A més, es fan entrevistes de seguiment periòdiques 

amb els treballadors per tal de promoure la seva implicació a l’empresa i el sorgiment 

d’idees.  

Gestió de la comunicació interna 

5. Quin departament gestiona aquesta comunicació? Els responsables de secció.  

a. Considera que és qui hauria de gestionar-la? Sí. 

i. En cas negatiu, qui hauria de fer-ho? 

6. Considera que tots els membres de la organització tenen les mateixes possibilitats de rebre i 

emetre informació? Sí, ja que per mitjà de l’e-mail es pot posar en contacte amb tots els 

treballadors de la botiga incloent el director i responsables. 

a. En cas negatiu, qui té prioritat? 

7. Com a usuari de la Comunicació Interna de la seva empresa, quins creu que són els seus punts 

forts i  febles?  

Com a punt fort destaco el fàcil accés als responsables i al director per comunicar-los qualsevol 

dubte, problema o suggeriment. En general considero que les seves eines de comunicació 

interna són força apropiades: e-mail, intranet, reunions periòdiques. Com a punts febles, 

considero que no es forma correctament als nous candidats, és a dir, que no se’ls forma des d’un 

inici sinó que, després de donar-los unes indicacions bàsiques, es deixa que el mateix treballador 

vagi aprenent a mida que trobi els problemes, fet que provoca inseguretat  en aquests i que es 

puguin sentir fora de lloc. 
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a. Pel que respecta als punts febles, quines podrien ser algunes propostes de millora? 

Per millorar aquest punt, abans de incorporar-se al lloc de treball s’hauria de formar als 

nous candidats en la realització de totes les tasques de la seva secció, d’aquesta 

manera s’augmentaria la seva seguretat. Una forma de fer-ho seria encarregar a un 

dels treballadors que portés la formació del nou candidat. D’aquesta manera hi hauria 

un millor control de l’aprenentatge i es donaria d’una forma més ràpida.  

Informació que es transmet 

8. Amb quina finalitat interessa fer ús de la Comunicació Interna dins la seva empresa? 

Considero que té diferents finalitats: Facilitar la resolució de problemes informant a tots els 

treballadors sobre aquests, facilitat el sorgiment d’idees, promoure la innovació i augmentar el 

sentiment de pertinença dels treballadors amb l’empresa per augmentar el seu compromís i 

responsabilitat amb aquesta.  

9. Quin tipus d’informació o noticies predominen a l’hora de comunicar-se internament? 

Sol predominar informació referent  a problemes o conflictes amb els que ens podem trobar en 

el nostra treball diari , resultats de ventes, nous processos o canvis i suggeriments o formes de 

millorar les nostres tasques.  

a. I per part dels directius, quin tipus d’informació emeten?  

En general, el que més comunica el director son els resultats de ventes aconseguides i 

informació referent a actes per accionistes de l’empresa.  

10. Quina informació espera rebre a través d’aquesta via? 

Informació referent a com realitzar millor el meu treball o a com millorar la meva formació. 

Eines de comunicació interna 

11. Quines són les eines o instruments per a la comunicació interna de les que es disposa en 

aquesta empresa? Email, Whatsapp, taula d’anuncis, sales formatives i de reunió i Intranet.  

12. D’aquestes, quines són les eines per a què els treballadors es comuniquin amb els directius? 

Email i sales tècniques, on pots parlar directament amb el director.  

a. I quines són per a què els directius informin als treballadors? 

Totes les anteriorment mencionades. 

13. Quin o quins instruments de comunicació interna us resulten més efectius? 

a. Per què? El que em resulta més efectiu són les reunions a les sales formatives ja que 

permet la comunicació directa entre els treballadors.  L’email també és una bona eina,  

malgrat que, de vegades, el volum de feina i el volum de missatges a la bústia 

d’entrada es massa gran com per poder dedicar-hi temps a llegir tots els emails i estar 

degudament informat i actualitzat.   
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Resultats que genera 

14. Quins avantatges aporta la comunicació interna per als treballadors?  

Facilita l’accés a la informació, la formació continua dels treballadors a través de l’intranet, permet 

la comunicació entre aquests, promou la seva participació, augmenta el seu sentiment de pertinença 

amb l’empresa, i per tant el seu sentiment de benestar.  

 

f. Creu que genera inconvenients?  

i. En cas afirmatiu, quins? 

Sí. Pel que fa a l’email, és un tant complicat poder estar al dia havent llegit tots els nous 

missatges, ja que, segons el volum de feina de la secció, es gairebé impossible dedicar-hi 

temps a llegir-ho tot. El mateix passa amb l’intranet i els elearnings. Es una bona eina però 

no es disposa de temps material per poder dedicar-te a millorar la teva formació. Per altra 

banda, considero que el Whatsapp, tot i ser una via ràpida d’informació i contacte entre 

treballadors, impossibilita que es pugui desconnectar del lloc de treball ja que 

contínuament es reben missatges. Inclús pot arribar a generar “burn-out”, ja que es sol 

utilitzar per demanar canvis d’horari, i en cas de no contestar al grup, sempre poden 

accedir al teu numero privat per demanar-t’ho, el que pot arribar posar-te en un 

compromís.   

15. Quins beneficis genera a la organització una bona gestió d’aquesta eina? 

Major seguretat, autonomia i formació dels treballadors, major accés a informació i millor 

actualització d’aquesta, augment del sentiment de pertinença dels treballadors vers l’empresa (el 

que suposa una major responsabilitat i compromís amb aquesta), major sorgiment de noves idees i 

millores per l’empresa.  

16. Quins resultats potencials, que no s’hagin obtingut fins al moment, li agradaria obtenir com a 

treballador a través de la comunicació interna? 

La possibilitat de promocionar-me i poder ascendir.  

a. I a nivell d’empresa? 

Arribar a formar part del sector de Recursos humans de l’empresa.  

17. De l’1 al 10, amb quina puntuació valoraria la Comunicació Interna de la seva organització? 

Un 7. Disposa de bones eines que fan eficient la comunicació interna de l’empresa, però d’altra 

banda pot ser ineficient si el volum de feina no permet fer-ne us d’aquestes, i fins i tot 

contraproduent, quan aquestes eines poden arribar a generar burn-out entre els treballadors.  
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2-DECATHLON 

Dades sòcio-laborals i coneixements específics sobre l’objecte d’estudi 

1. Quin càrrec ocupa dins l’empresa en que treballa? 

Venedora a la secció de Montanya. 

2. Quant de temps porta desenvolupant aquest lloc de treball? 

Cinc mesos. 

3. Com definiria la Comunicació Interna empresarial? 

Informació amb tots els sectors d’una empresa amb l’objectiu d’informar, ensenyar i mantenir 

una bona relació a nivell laboral. 

 

4. Considera que la Comunicació Interna de la seva empresa està ben planificada?  

a. Per què? Sí, perquè tenim força comunicació amb els nostres responsables i aquests 

amb els superiors. Gràcies a les noves tecnologies i al tracte personal podem comentar 

tots els problemes / suggeriments que ens sorgeixen.  

Gestió de la comunicació interna 

5. Quin departament gestiona aquesta comunicació? Cada secció de la botiga gestiona la 

comunicació, o bé només dins la secció o bé a nivell general per a tots.  

a. Considera que és qui hauria de gestionar-la? Sí, crec que es correcta la gestió de 

comunicació que es fa.  

i. En cas negatiu, qui hauria de fer-ho? 

6. Considera que tots els membres de la organització tenen les mateixes possibilitats de rebre i 

emetre informació? Sí, crec que tots podem fer difusió d’informació que creiem important. 

Evidentment, els superiors tenen més pes en quant al manteniment de la comunicació donat 

que són els que més informació comuniquen.  

a. En cas negatiu, qui té prioritat? 

7. Com a usuari de la Comunicació Interna de la seva empresa, quins creu que són els seus punts 

forts i  febles?  

Els punts forts que sé fer-me entendre amb els meus companys i els febles que potser no tinc 

cap càrrec important a l’empresa com per comunicar-me més amb tothom.  

a. Pel que respecta als punts febles, quines podrien ser algunes propostes de millora? 

Mantenir i millorar la bona comunicació amb tothom.  

Informació que es transmet 

8. Amb quina finalitat interessa fer ús de la Comunicació Interna dins la seva empresa?  

Amb la finalitat de crear un bon equip perquè entre tots és més fàcil dur a terme totes les 

tasques dintre de l’empresa, així com també saber tots una mica per sobre de que van tots els 

temes. 
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9. Quin tipus d’informació o noticies predominen a l’hora de comunicar-se internament? 

Modificacions en els hàbits i avisos, generalment.  

a. I per part dels directius, quin tipus d’informació emeten? Ascensos de personal, 

aspectes importants a tenir en compte a l’empresa i vídeos dels processos de fabricació 

dels productes.  

10. Quina informació espera rebre a través d’aquesta via?  

Avisos i modificacions.  

Eines de comunicació interna 

11. Quines són les eines o instruments per a la comunicació interna de les que es disposa en 

aquesta empresa?  

E-mail i el tracte personal.  

12. D’aquestes, quines són les eines per a què els treballadors es comuniquin amb els directius? 

Ambdues. 

a. I quines són per a què els directius informin als treballadors?  

E-mail generalment, a no ser que vulguin parlar concretament amb un treballador que 

doncs ho fan personalment.  

13. Quin o quins instruments de comunicació interna us resulten més efectius?  

E-mail.  

a. Per què? Perquè tothom ho pot llegir quan tingui temps, ja que generalment a la 

botiga no solem coincidir tots a la vegada per tal de comunicar certs temes i es perdria 

molt de temps en anar un per un. 

Resultats que genera 

14. Quins avantatges aporta la comunicació interna per als treballadors? Els avantatges de saber de 

tots els temes més importants de l’empresa.  

g. Creu que genera inconvenients?  Sí 

i. En cas afirmatiu, quins? es perd una mica el contacte de tu a tu. 

15. Quins beneficis genera a la organització una bona gestió d’aquesta eina?  

Gestió del temps. 

16. Quins resultats potencials, que no s’hagin obtingut fins al moment, li agradaria obtenir com a 

treballador a través de la comunicació interna?  

NS/NC 

a. I a nivell d’empresa? 

17. De l’1 al 10, amb quina puntuació valoraria la Comunicació Interna de la seva organització?  

8.  
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3-DECATHLON 

Dades sòcio-laborals i coneixements específics sobre l’objecte d’estudi 

1. Quin càrrec ocupa dins l’empresa en que treballa? 

Secció d’Atenció al Client i Caixes. 

2. Quant de temps porta desenvolupant aquest lloc de treball? 

16 mesos. 

3. Com definiria la Comunicació Interna empresarial? 

La Comunicació Interna és la que circula entre els membres d’una empresa per determinar els 

objectius de l’empresa, la seva manera d’actuar i motivar a l’equip per generar un sentiment de 

grup. La seva finalitat és millorar els resultats gràcies a tots aquests aspectes. 

4. Considera que la Comunicació Interna de la seva empresa està ben planificada?  

a. Per què? Sí, perquè tothom té la possibilitat d’opinar i un contacte directe amb tot 

l’equip per poder resoldre dubtes i/o proposar idees i unificar-nos.  

Gestió de la comunicació interna 

5. Quin departament gestiona aquesta comunicació? El responsable de cada secció i, de manera 

més global, el director de la botiga.  

a. Considera que és qui hauria de gestionar-la? Sí, crec que es correcta la gestió de 

comunicació que es fa.  

i. En cas negatiu, qui hauria de fer-ho? 

6. Considera que tots els membres de la organització tenen les mateixes possibilitats de rebre i 

emetre informació? Sí, ja que de fet se’ns demana. A través de les diferents eines es busca fer 

partícip a tothom. 

a. En cas negatiu, qui té prioritat? 

7. Com a usuari de la Comunicació Interna de la seva empresa, quins creu que són els seus punts 

forts i  febles?  

Els punt fort és la bidireccionalitat i, pel contrari, el punt feble és la manca de temps que en 

molts casos no permeten desenvolupar correctament aquesta comunicació. 

a. Pel que respecta als punts febles, quines podrien ser algunes propostes de millora? 

Dedicar més temps i més recursos.  

Informació que es transmet 

8. Amb quina finalitat interessa fer ús de la Comunicació Interna dins la seva empresa?  

Informar de les novetats, donar instruccions i motivar per aconseguir millores. 

9. Quin tipus d’informació o noticies predominen a l’hora de comunicar-se internament?  

Novetats i resultats. 

a. I per part dels directius, quin tipus d’informació emeten?  

Novetats, instruccions, resultats, ascensos... 



111 
 

10. Quina informació espera rebre a través d’aquesta via?  

La que ja rebem. 

Eines de comunicació interna 

11. Quines són les eines o instruments per a la comunicació interna de les que es disposa en 

aquesta empresa?  

E-mail, reunions de seguiment, formacions, Intranet, cartells i un taulell d’anuncis. També es 

realitzen activitats lúdiques per potenciar la relació entre els treballadors. 

12. D’aquestes, quines són les eines per a què els treballadors es comuniquin amb els directius?  

El correu electrònic i les reunions personals. 

a. I quines són per a què els directius informin als treballadors?  

Generalment l’e-mail, tot i que en les reunions també s’aporten novetats. A més, els 

directius també utilitzen el panell de notícies i formacions a través de reunions o 

dossiers per determinats temes. 

13. Quin o quins instruments de comunicació interna us resulten més efectius?  

E-mail.  

a. Per què? Perquè és ràpid i ens connecta a tots. 

Resultats que genera 

14. Quins avantatges aporta la comunicació interna per als treballadors? Estar al dia i motivació. 

h. Creu que genera inconvenients?  No. 

i. En cas afirmatiu, quins?  

15. Quins beneficis genera a la organització una bona gestió d’aquesta eina?  

Que tots sapiguem què hem de fer, cóm millorar i ens sentim com un grup. 

16. Quins resultats potencials, que no s’hagin obtingut fins al moment, li agradaria obtenir com a 

treballador a través de la comunicació interna?  

Aconseguir un major sentiment de pertinença amb tot l’equip al complet. 

a. I a nivell d’empresa? NS/NC 

17. De l’1 al 10, amb quina puntuació valoraria la Comunicació Interna de la seva organització?  

9. 

 

4-DECATHLON 

Dades sòcio-laborals i coneixements específics sobre l’objecte d’estudi 

1. Quin càrrec ocupa dins l’empresa en que treballa? 

Venedora de Fitness. 

2. Quant de temps porta desenvolupant aquest lloc de treball? 

6 mesos. 
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3. Com definiria la Comunicació Interna empresarial? 

Considero que és bona, ja que principalment es transmet a través d’Internet. 

4. Considera que la Comunicació Interna de la seva empresa està ben planificada?  

a. Per què? Sí, perquè ens informem de tot el que passa. 

Gestió de la comunicació interna 

5. Quin departament gestiona aquesta comunicació?  

La subdirectora o el director. 

a. Considera que és qui hauria de gestionar-la? 

i. En cas negatiu, qui hauria de fer-ho? Sí, però quan comuniquen coses 

directament (en persona) crec que ho podrien fer millor. 

 

6. Considera que tots els membres de la organització tenen les mateixes possibilitats de rebre i 

emetre informació? 

a. En cas negatiu, qui té prioritat? No, tenen prioritat els alts càrrecs.  

7. Com a usuari de la Comunicació Interna de la seva empresa, quins creu que són els seus punts 

forts i  febles?  

Els seus punts forts són la rapidesa degut al mitjà que utilitzen (Internet). 

a. Pel que respecta als punts febles, quines podrien ser algunes propostes de millora? Els 

punts febles és la manera de fer-ho, podrien millorar-ho formant-se en habilitats 

comunicatives. 

Informació que es transmet 

8. Amb quina finalitat interessa fer ús de la Comunicació Interna dins la seva empresa?  

Interessa per tal que sapiguem com atendre millor al nostre client.  

9. Quin tipus d’informació o noticies predominen a l’hora de comunicar-se internament?  

Ofertes i campanyes especials. 

a. I per part dels directius, quin tipus d’informació emeten?   

Missatges motivadors als treballadors. 

10. Quina informació espera rebre a través d’aquesta via? 

Els productes que més interessen als nostres clients, els productes que s’han de promocionar 

millor, etc. 

Eines de comunicació interna 

11. Quines són les eines o instruments per a la comunicació interna de les que es disposa en 

aquesta empresa?  

Es disposa d’un correu intern al qual té accés cada treballador. D’altra banda també es disposa 

de taulers d’anunci.  

12. D’aquestes, quines són les eines per a què els treballadors es comuniquin amb els directius?  
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El correu electrònic principalment. 

a. I quines són per a què els directius informin als treballadors?  

El correu electrònic també. 

 

13. Quin o quins instruments de comunicació interna us resulten més efectius? 

a. Per què? El correu electrònic perquè és ràpid i còmode. 

Resultats que genera 

14. Quins avantatges aporta la comunicació interna per als treballadors?  

Facilita que l’empresa en general estigui informada del que passa. 

i. Creu que genera inconvenients?  

Sí. 

i. En cas afirmatiu, quins? Si la comunicació no és correcta, o fins i tot quan és 

correcta, es poden mal interpretar les coses. 

15. Quins beneficis genera a la organització una bona gestió d’aquesta eina?  

Estalvia temps d’explicar a cada treballador què ha de fer, entre d’altres coses. 

16. Quins resultats potencials, que no s’hagin obtingut fins al moment, li agradaria obtenir com a 

treballador a través de la comunicació interna?  

Que tots els treballadors fóssim conscients de la importància de comunicar què està passant 

durant la nostra jornada per tal que el següent torn de persones que accedeixin a treballar 

sàpiguen què passa. 

a. I a nivell d’empresa?  

Que es continuï donant la importància que se li dóna.  

17. De l’1 al 10, amb quina puntuació valoraria la Comunicació Interna de la seva organització?  

7. 
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