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Abstracte  

Aquest treball s’ha realitzat amb la finalitat d’estudiar la comunicació interna 

organitzacional i realitzar una auditoria de comunicació interna a l’empresa 

Espa, fabricant de bombes d’aigua situada a Banyoles, Girona. Per complir 

l’objectiu establert, es portarà a terme un estudi previ sobre la comunicació 

interna, incloent els objectius, funcions, tipus de comunicació, tipus de 

missatges, els canals, els actors, el procés i el pla de comunicació interna. A 

continuació, amb la finalitat d’aplicar el contingut estudiat en el cas real d’Espa, 

es realitzarà un diagnòstic, utilitzant una tècnica quantitativa i una tècnica 

qualitativa: s’analitzarà i definirà la situació actual de l’empresa Espa, dels seus 

públics i de les eines de comunicació interna que s’utilitzen actualment. 

Finalment, una vegada s’hagin portat a terme les dues tècniques d’estudi, se 

n’extrauran els resultats i, a partir d’aquests, les conclusions finals.  
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1. Introducció 

El present treball de final de grau té la finalitat d’estudiar la comunicació interna 

des d’un punt de vista teòric i aplicar el contingut estudiat portant a terme un 

diagnòstic de la comunicació interna d’Espa, una empresa que fabrica bombes 

d’aigua localitzada a Banyoles, Girona.  

El propòsit de realitzar una auditoria d’aquesta empresa rau en la detecció 

d’elements que dificultin el procés comunicatiu intern per poder prendre les 

mesures necessàries per millorar-lo.  

La comunicació interna sempre ha existit a les empreses, és essencial en 

qualsevol tipus d’organització si es vol aconseguir la màxima eficiència 

d’aquesta. Entre altres, la comunicació interna s’ha convertit en un eix 

essencial a tenir en compte a l’hora de dissenyar l’estratègia comunicativa. 

Amb aquest treball es pretén conèixer la importància d’aquesta i aplicar-la a 

una empresa real, com és Espa. Per realitzar l’aplicació, es portarà a terme un 

anàlisi crític de l’empresa, que inclou els seus públics i les eines de 

comunicació interna utilitzades i, complementàriament, es realitzaran 

entrevistes a una mostra de treballadors d’Espa per conèixer quina és la seva 

opinió respecte la comunicació interna de l’empresa i la valoració dels canals 

de comunicació utilitzats. 

Espa és una empresa internacional del sector metal·lúrgic amb 211 

treballadors, 14 filials i amb unes ventes anuals de 45.985.302 € (any 2016). 

Així doncs, es pot considerar que Espa és una companyia rellevant a la 

província de Girona. Deixant a part la importància d’aquesta companyia, s’ha 

escollit aquest cas degut a la meva implicació laboral a l’empresa, on porto 

treballant al departament de màrqueting des del gener del 2016. 

Finalment, el treball present exposa els resultats obtinguts mitjançant les 

tècniques d’anàlisi qualitatiu i quantitatiu i, gràcies aquests, es podran elaborar 

les conclusions corresponents.  
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Abans d’iniciar la elaboració del treball, és essencial definir quina és la situació, 

plantejar-se la pregunta inicial que ajudarà a desenvolupar el projecte i establir 

els objectius amb la finalitat de seguir una meta durant la redacció del treball i 

d’intentar presentar els resultats segons les fites que s’han determinat d’un bon 

inici.  

 

Situació problemàtica 

Actualment, l’empresa Espa, una fàbrica de bombes d’aigua a Banyoles, té un 

problema de comunicació interna entre la direcció i els treballadors. La causa 

d’aquesta situació es creu que és degut a que, durant la crisi entre els anys 

2008 i 2011, es van haver de realitzar retallades salarials amb la finalitat de 

reduir les despeses i poder subsistir en la situació d’aquell moment. Aquestes 

decisions van provocar un profund descontentament dels treballadors, que 

encara a dia d’avui es creu que és present. 

Tot i comptar amb el departament de recursos humans i de màrqueting, a 

l’empresa no hi ha cap departament de comunicació interna com a tal. Això 

provoca que hi hagi una inexistència de tècnics que es dediquin a l’estudi i 

generació d’estratègies relacionades en l’àmbit.  

Tanmateix, les eines de comunicació que s’utilitzen a l’empresa no s’han 

analitzat ni hi ha constància que totes siguin eficients. Aquelles que des d’un 

bon inici es van establir com a bones, continuen essent les mateixes que 

s’utilitzen actualment, sense valorar la seva utilitat ni actualitzant-les segons el 

desenvolupament tecnològic dels últims anys. 

La manca d’atenció i dedicació cap a la comunicació interna d’aquesta empresa 

provoca que la situació estigui desatesa, és per això que es decideix fer aquest 

treball, amb la finalitat de localitzar l’origen d’aquesta insatisfacció per part dels 

treballadors i poder proposar una solució vàlida per els dos públics. 
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Pregunta 

Com és la situació de la comunicació interna d’Espa i com es pot resoldre el 

problema actual de descontentament laboral? 

 

Objectius 

General: 

Analitzar la comunicació interna d’Espa i detectar les actuals problemàtiques. 

 

Específics: 

 Detectar com es transmet la imatge d’Espa dintre l’empresa: productes, 

valors, serveis, objectius, etc. 

 Detectar quina és la relació entre els treballadors i la direcció. 

 Dur a terme un anàlisi sobre el procés de comunicació interna a Espa. 

 Identificar els elements que poden provocar dificultats en el procés de 

comunicació dintre Espa. 

 Saber la opinió dels treballadors pel que fa a la comunicació interna. 

 Presentar una solució general per resoldre la situació actual.  

 

2. Comunicació interna 

Dintre l’acció de comunicar, trobem dues tipologies en àmbit organitzacional: la 

comunicació interna i la comunicació externa. La comunicació externa són el 

conjunt de missatges que una organització manté amb els seus públics externs, 

amb la finalitat de crear i/o mantenir vincles que beneficiïn ambdues parts.  

D’acord amb la temàtica del treball, en aquest capítol es desenvoluparà el 

concepte de comunicació interna que serviran com a base per poder portar a 

terme la part pràctica del treball, així com definir les seves funcions, els actors i 

el procés.  
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2.1. Conceptualització 

El significat de “comunicació interna” és un concepte ampli que provoca hi hagi 

definicions variades. Tot i que la majoria d’aquestes coincideixen en que la 

comunicació interna es troba a dintre les organitzacions, diferents autors 

difereixen segons l’emissor de la comunicació interna, en la direcció del flux de 

comunicació i els objectius d’aquest procés. 

Per Capriotti (2009, p. 39) defineix de la comunicació interna amb una frase 

que sintetitza la seva descripció “Es lo que la organización dice que hace sobre 

sí misma”. 

Andrade (2005, p. 17) defineix la comunicació interna com un “conjunto de 

actividades efectuadas por la organización para creación y mantenimiento de 

buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes 

medios de comunicación que los mantengan informados, integrados y 

motivados para contribuir con su Trabajo al logro de los objetivos 

organizacionales”. En aquest cas, Andrade (2005) no només entén la 

comunicació interna com a un flux d’informació des de l’alta direcció als 

treballadors, sinó que té en compte la intenció d’aquesta informació: la 

motivació, informació, integració amb la finalitat d’aconseguir els objectius que 

vol assolir l’empresa.  

Capriotti (2009) entenia la comunicació corporativa com un sistema global de 

comunicació entre una organització i els seus públics, entenent com a “sistema 

global” un conjunt d’accions bidireccionals entre els subjectes de la relació amb 

la finalitat que ambdues parts aconsegueixen els beneficis propis. Per tant, la 

comunicació interna no només es basa en una comunicació unidireccional i de 

persuasió, sinó que tots els públics són partícips. 

La comunicació interna és la comunicació que trobem el dia a dia en una 

organització. Implica compartir informació, generar emocions, construir 

compromís i aconseguir un objectiu desitjat. Segons FitzPatrick & Valskov 

(2014), la comunicació interna ha de ser planejada, sistemàtica, multi 

disciplinària i deixar pas a les influències de cada treballador.  

https://books.google.es/books?id=bwelcBnPNuoC&printsec=frontcover&dq=comunicaci%C3%B3n+interna&hl=ca&sa=X&ved=0ahUKEwiLyMzKzdrYAhUCnRQKHc7JAnYQ6AEIbjAJ#v=onepage&q=comunicaci%C3%B3n%20interna&f=false
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La comunicació interna d’una sola direcció, tal i com deia Capriotti (2009), té 

molt poc impacte al públic intern. Els treballadors són més receptius si, en 

comptes de dictar ordres des de direcció, es tenen en compte les seves 

opinions i les seves emocions.  

 

2.2. Actors de la comunicació interna 

El procés de comunicació interna no es pot realitzar sense que hi hagi els 

actors necessaris. En aquest apartat es definiran quin són els principals actors 

d’aquesta acció.  

Capriotti (2009) defineix els públics com els destinataris d’un missatge i que 

gaudeixen d’unes característiques específiques. Les persones que formen part 

dels públics tenen característiques i interessos diferents, de manera que variarà 

la manera d’interpretar la informació. 

Segons Morales (2008), els actors de la comunicació interna són:  

 Treballadors o personal, que inclou: 

- Directius 

- Tècnics 

- Treballadors del coll blanc (tasques d’oficina, administratives, 

gestió, etc.). 

- Treballadors del coll blau (feina més operativa, manual, tècnica, 

etc.). 

 Empreses filials 

 Propietaris 

 Representants dels treballadors 

- Sindicats 

- Comitès d’empresa 
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El públic intern es pot definir com a públic captiu: és aquell que està dins 

l’empresa, fàcilment accessible, definit, acotat. Per conèixer quin és el públic 

intern cal investigar-lo, segmentar-lo, conèixer les característiques, els perfils, 

etc. 

Existeix una relació d’interès entre l’organització i els públics interns. Ambdues 

parts desitgen que sigui una relació beneficiosa i que l’organització prosperi i 

sigui exitosa. L’estabilitat, benefici i prosperitat repercuteix positivament als 

públics interns, que els proporciona seguretat i tranquil·litat.  

El públic intern gaudeix del seu punt de vista propi, és a dir, que té la seva 

pròpia visió dels esdeveniments i situacions. Qualsevol acció es filtrarà segons 

el seu punt de vista i interès. 

El públic intern tenen un comportament tipus: susceptibles, sensibles però 

alhora són crítics amb l’empresa i desconfiats. També pot ser que el públic 

intern no es vulgui implicar amb l’organització i sigui distant.  

 

Els conceptes clau per fer partícips i implicar els públics interns podrien recollir-

se en tres: la confiança és important perquè els treballadors es sentin còmodes 

i pròxims als directius, la responsabilitat provoca una implicació i sentiment de 

pertànyer a l’organització, juntament amb la oportunitat i valoració del diàleg 

(Sellas, 2015). 

 

2.3. Funció de la comunicació interna 

La comunicació interna té l’objectiu principal de facilitar la transmissió de 

missatges entre els diferents públics d’una organització. Més concretament, es 

basa en desenvolupar i mantenir relacions interpersonals, millorar les relacions 

entre els treballadors i la direcció, transmetre al personal quins són els 

objectius de l’empresa i motivar els treballadors. 
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Generalment, les principals funcions de la comunicació acostumen a ser la 

implicació del personal (que deriva a motivar el treballador i trobar el seu lloc a 

l’empresa), aplicant un canvi d’actituds a un sistema més modern i flexible per 

aconseguir una millora de productivitat. Aquestes funcions proporcionen un 

resultat beneficiós tan per a l’organització com per al treballador. (FitzPatrick & 

Valskov, 2014) 

Segons Capriotti (2009), la comunicació interna afavoreix la interactivitat entre 

els diferents públics interns d’una organització, tant a nivell personal com 

professional. Aquesta interacció permet que hi hagi un bon flux d’informació i es 

puguin desenvolupar les tasques de treball més efectivament. La comunicació 

interna també millora la relació entre la coordinació i la productivitat. Així doncs, 

l’organització aconsegueix augmentar l’agilitat i dinàmica entre el seu públic 

intern.  

Tanmateix, Kreps (1990) determina que un dels principals objectius de la 

comunicació interna és aconseguir que tots els membres d’una organització 

s’uneixin per assolir un objectiu comú (normalment determinat per direcció). 

 

FUNCIONS DE LA COMUNICACIÓ INTERNA SEGONS AUTORS 

Segons Morales (2008) 

Informar: transmetre coneixements i notícies al públic intern és 

important per fer-lo sentir partícip i motivar-lo, aconseguint un bon 

resultat laboral 

Explicar: és important justificar el motiu per el qual s’escullen certes 

decisions, la finalitat de les tasques i comprendre les ordres rebudes. 

Interrogar: fomentar el diàleg entre departaments i treballadors i 

augmentar l’hàbit de preguntar en cas de necessitat d’aclarir dubtes. 

Segons Kreps (1990) 

Executar els objectius, metes i finalitats de l’organització 

Coordinar les activitats amb els treballadors per aconseguir els 

objectius que s’ha proposat l’organització 

Fomentar la realimentació dels treballadors a direcció 

Socialitzar als membres de l’organització  
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Segons Andrade (2005) 
M

O
D

E
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S

 

Investigar: és el punt inicial per conèixer quin és el 

problema de comunicació, les causes, definir quines són 

les necessitats. La investigació també s’utilitza també per 

avaluar el resultat obtingut.  

Identificar: ajuda a reforçar la cultura d’empresa i 

augmentar l’orgull de pertinença. 

Informar: els treballadors han d’estar al corrent sobre 

quina és la situació de l’empresa i de la feina. Molts 

treballadors necessiten sentir-se informats per motivar-se i 

sentir-se partícip.  

Integrar: ajuda a millorar la comunicació entre persones i a 

fomentar col·laboració entre departaments i equips de 

treballadors. 

Imatge: augmentar la percepció favorable de l’organització 

i verificar la coherència dels missatges interns que es 

transmeten amb el saber fer de l’organització. 

Segons Robins (2009) 

Controlar: la comunicació interna no només s’utilitza dels alts càrrecs 

per dirigir i encomanar tasques als treballadors, sinó que també es 

pot utilitzar el control dintre la comunicació interna informal per 

modificar comportaments. Robbins (2009, p. 284) posa el següent 

exemple: “Cuando en un grupo se molesta y hostiga a un integrante 

que es muy productivo (y que hace ver mal a los demás), se están 

comunicando informalmente con ese integrante y están controlando 

su conducta”.  

Motivar: la comunicació interna pretén ajuda a entendre el perquè de 

les tasques i quin resultat obtindrà el seu treball, amb la finalitat de 

motivar.  

Expressar emocions: per a molts treballadors la feina és un dels 

punts principals d’interacció social. El grup de treball ajuda a 

desenvolupar i expressar emocions, sentiments i frustracions. 

Informar als treballadors de les decisions que es prenen a dintre 

l’empresa i facilitar a la presa de decisions. 

Taula 1: quadre comparatiu de les funcions de la comunicació interna segons els autors. Font: 
elaboració pròpia a partir de les diferents definicions dels autors. 
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2.4. Procés de comunicació interna 

El procés de comunicació interna pot ser empleat per una única persona o per 

un grup de comunicadors. Barton (2014) determinava que no hi ha un número 

específic per l’equip de comunicació, sinó que preval més l’experiència i el 

coneixement de cada un dels membres. Aquest equip es pot incloure al 

departament de comunicació o al de recursos humans. Ashford (2001), en 

canvi, diferencia entre l’elecció d’aquests dos departaments segons la mida de 

l’empresa: si és petita, la comunicació interna hauria d’estar a RRHH; mentre 

que si és una empresa gran, és més recomanable gestionar-ho des del 

departament de comunicació.  

El procés de comunicació està compost d’un seguit d’elements anomenats a 

continuació:  

 Emissor o font: és la persona que emet el missatge amb la finalitat de 

transmetre un pensament o idea a un receptor. Segons López Olalla 

(2016), l’emissor és qui inicia el procés de comunicació. L’emissor 

selecciona una idea, la codifica i la transmet al receptor. 

L’emissor ha de tenir en compte que per aconseguir un procés 

comunicatiu efectiu cal que cridi l’atenció de la ment del receptor, que el 

missatge sigui clar i no deixi lloc al dubte o error i que es pugui 

aconseguir l’objectiu de comunicació.  

 

 Missatge: és la informació o idea que s’emet i que pot ser realimentada. 

García Jiménez (1998) detecta que un excés d’elements en un missatge 

pot provocar que sigui confús i difícil de comprendre. L’emissor ha de 

tenir en compte que un missatge llençat d’una manera o d’una altra 

afavoreix la recepció del contingut per part de l’emissor. 

 

 Canal: és el mitjà per el qual es transmetrà la informació. En els 

següents apartats es determinaran quins són els tipus en la comunicació 

interna. García Jiménez (1998) observa que la falta de informació sobre 
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el canal i la mala elecció d’aquest poden suposar una comunicació 

interna ineficaç. Abans de definir el missatge, és important decidir per a 

quin canal s’emetrà. La majoria de canals són orals o escrits. 

Segons les característiques de la comunicació, s’escollirà un canal o un 

altre. En el cas que es vulgui transmetre informació i rebre una 

realimentació ràpidament, s’escollirà un canal que compleixi aquestes 

condicions.  

 

 Receptor o destinatari: és la persona que descodifica el missatge que li 

ha enviat el receptor i que interpreta per donar-li sentit. Es pot parlar de 

comunicació correcta quan el receptor interpreta correctament el 

missatge de l’emissor. La interpretació del missatge depèn de molts 

factors, com seria el coneixement del tema, la recepció del missatge i la 

relació que hi ha entre l’emissor i el receptor.  

 

 Codi: és la forma que s’emet el missatge (idioma, coneixement, actitud, 

etc.). El codi ha de ser conegut i entès tant per a l’emissor com al 

receptor, sinó el missatge no serà descodificat i, per tant, no es rebrà. 

 

 Realimentació: és la resposta que emet el receptor un cop ha rebut el 

missatge (conegut com a feedback). Mesura l’èxit d’un missatge i del 

procés de comunicació. És on es tanca el circuit que genera la 

comunicació. Tota forma de resposta, fins i tot quan no n’hi ha, és 

comunicació. A més, també permet a l’emissor de rectificar el missatge 

en cas de incomprensió.  

 

 Soroll: és l’element que dificulta la comunicació. El soroll tant pot ser a 

l’emissor, el missatge o el receptor. Un exemple seria una connexió a 

Internet vague, falta d’atenció, etc.  
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Robbins (2009) defineix l’inici del procés de comunicació en el moment que un 

emissor llança un missatge a un receptor. El missatge, que està codificat, es 

transmet a través d’un canal i el receptor el descodifica o tradueix. En el 

moment que el receptor contesta s’està reproduint una realimentació, i el 

receptor passa a ser l’emissor i viceversa.  

 

PROCÉS DE COMUNICACIÓ 

 

Il·lustració 1: Esquema del procés de comunicació. Font: Robbins (2009) 

 

Davis (1993) simplifica el procés de comunicació amb els 5 elements 

indispensables per a una comunicació efectiva de la següent manera: 

- Rebre 

- Entendre 

- Acceptar 

- Utilitzar 

- Realimentar 

 

O, més definit, es podria dir que el procés de comunicació és el següent: 
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Hi ha un 
emisor 

L'emissor té una idea  

L’emissor codifica una idea 
en forma de missatge 

El missatge es 
transmet a través 

del canal 

Es produeix 
soroll 

El receptor rep el 
missatge 

El receptor descodifica el 
missatge  

El receptor 
transmet un 
feedback 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 1: Procés de comunicació interna. Font: Davis (1993) 

 

2.5. Tipologia de la comunicació interna 

La comunicació es pot dividir en els següents àmbits segons Kumar (2010) i 

Swaroop Debasish & Das (2010): 

 Segons l’àrea d’operació, pot ser interna (entre els públics de l’empresa) 

o externa (la comunicació que té l’empresa amb l’exterior) 

 Segons la relació, pot ser informal o formal 

 Segons la direcció, pot ser vertical, horitzontal o diagonal 

 Segons els mitjans, pot ser oral, escrita o gestual (no verbal) 

 

 

 

 

 

PROCÉS DE 

COMUNICACIÓ 



Auditoria de la comunicació interna d’Espa 

13 
 

C
o

m
u

n
ic

a
c
ió

 i
n

te
rn

a
 

Segons l'àrea 
d'operació 

Interna  

Externa 

Segons la 
relació 

Informal 

Formal 

Segons la 
direcció 

Vertical 

Horitzontal 

Diagonal 

Segons els 
mitjans 

Oral 

Escrita 

Gestual 

TIPUS DE COMUNICACIÓ INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 2: Tipus de comunicació interna. Font: elaboració pròpia segons la divisió de Kumar (2010) i 
Swaroop Debasish & Das (2010). 

 

A continuació es descriuran els diversos tipus de comunicació organitzacional. 

Lucas Martín (1997) va elaborar el següent quadre combinant les dues formes 

més populars de dividir els tipus de comunicació organitzacional, amb la 

finalitat de obtenir una visió general: 

 

 

Taula 2: tipus de comunicació organitzacional. Font: Lucas Marín (1997) 

 

TIPUS DE COMUNICACIÓ ORGANITZACIONAL 

 Descendent Horitzontal Ascendent 

Formal Amb els subordinats Amb els col·legues Amb els caps 

Informal  Amb els seguidors Amb els amics Amb els líders 
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La comunicació pot diferenciar-se dependent de si és formal o informal:  
 

 Comunicació formal 

La comunicació formal és aquella que transmet missatges empresarials oficials, 

generalment planejada per a l’organització. Segons Lucas Marín (1997), la 

comunicació formal és aquella que segueix la direcció de l’organigrama i ens 

dóna informació sobre la gestió que decideix l’empresa a l’hora de transmetre 

els missatges. Andrade (2005, p. 19) diferencia la comunicació formal perquè 

“es la que se da a través de las fuentes y/o canales oficiales de la 

organización”.  

Tal i com determina Kreps (1990), la comunicació informal inclou assignar 

responsabilitats, posicions laborals i descripcions de treball, així com els nivells, 

divisions i departaments d’una organització. La comunicació formal és 

essencial per les comunicacions empresarials efectives. 

Exemples d’aquesta comunicació serien e-mails, projectes, propostes, 

presentacions, conferències, cartes... 

Els avantatges de la comunicació interna és que és informació oficial, regulada, 

controlada i, normalment escrita, de manera que pot evitar discussions o 

problemes. La comunicació formal integra a l’organització.  

Els principals inconvenients és que es tracta d’una comunicació rígida, sovint 

freda. A més, al ser oficial, normalment s’ha d’invertir temps per poder obtenir 

la comunicació formal desitjada. Pot crear gaps entre els alts executis i els 

subordinats. 

 

 Comunicació informal 

A diferència de la comunicació formal, els missatges de la comunicació informal 

es no són creats per a l’organització, sinó que neixen de la curiositat del 

treballador i per cobrir les seves necessitats comunicatives: la relació dels 
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treballadors amb l'organització no només a nivell laboral sinó també a nivell 

personal. 

La comunicació informal és essencial per crear i mantenir vincles i relacions 

humanes amb la resta de treballadors. 

Exemples de comunicació interna informal són l’e-mail, missatges instantanis, 

converses cara a cara, converses telefòniques, etc. 

Els avantatges de la comunicació informal és que genera més possibilitats de 

feedback. Ajuda a augmentar la integració dels treballadors a l'organització. 

En canvi, els inconvenients és que sovint no perdura, no se’n té constància. És 

una comunicació flexible i acostuma a ser poc acurada. Al no ser una 

comunicació tan fiable, pot derivar a rumors. 

 

Carretón Ballester (2007) estableix una relació proporcional inversa entre la 

comunicació informal i la formal. Quant més s’utilitzi la comunicació formal per 

proporcionar coneixement als treballadors de les organitzacions, menys espai 

donarà per als treballadors a iniciar la comunicació informal dels rumors. Al 

contrari, quanta menys informació formal de l’empresa es proporcioni als seus 

membres, més necessitat es crearà de generar rumor. 

 

Segons la direcció del missatge, la comunicació pot produir-se de forma:  

 Comunicació descendent 

Lucas Martin (1997) també manté que aquesta es dóna de forma natural i 

espontània resultat del caràcter piramidal de les organitzacions. 

Tal i com sosté Kreps (1990), és el sistema més bàsic de comunicació 

empresarial: 

- S’utilitza per donar instruccions als nivells inferiors de la direcció. 

- Aportar missatges relacionats amb la feina i les tasques de cada 

membre. 
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- Conèixer i transmetre les metes i objectius de l’organització. 

 

Inconvenients de la comunicació descendent: 

- Un excés d’ordres i normes des de direcció provoca confusió i 

frustració entre els treballadors 

- La direcció d’ordres diferents i contradictòries, sovint de diferents 

superiors, poden provocar que el subordinat no sàpiga a quina ordre 

acatar.  

- Els missatges de comunicació descendent sovint són poc precisos: 

no és clara, sinó ràpida i breu perquè el treballador se n’encarregui 

de la tasca encomanada. Aquest fet genera un desconeixement del 

treballador cap a l’objectiu. 

- El fet que el director estigui en una posició jeràrquica superior al 

treballador, a vegades afecta a la forma de comunicar: menyspreu, 

control. Això pot provocar que el treballador s’aparti de direcció i no 

pugui donar pas a la comunicació ascendent. 

Tot i que la comunicació descendent acostuma a ser de les més utilitzades, no 

forçosament significa que sigui la més efectiva. 

Les eines més utilitzades en la comunicació descendent són les cartes a 

treballadors, reunions informatives, conferències, entrevistes, taulell d’anuncis, 

circulars, revistes, projecte d’empresa i manual d’acollida. 

 

 Comunicació ascendent  

La comunicació ascendent és aquella en què el missatge va cap a la alta 

direcció des dels nivells més baixos de l’organització. Aquesta comunicació és 

important ja que es genera la oportunitat de conèixer les necessitats o punts de 

vista des de tots els àmbits de l'organització.  
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Segons Kreps (1990), els principals beneficis de la comunicació ascendent són: 

- La realimentació d’informació dels principals problemes o virtuts de 

l’empresa als membres d’alta direcció. 

- La efectivitat del missatge de comunicació descendent. 

- Augmenta el sentiment de pertinença del treballador a l'organització, 

així com la participació i determinació.  

- Permet que els treballadors puguin donar la seva opinió i ajuda a 

alliberar tensions. 

 

Lucas Marín (1997), en canvi, determina que la comunicació ascendent 

presenta dificultats que sovint costa molt de dur a terme. 

Els inconvenients destacats de la comunicació ascendent són els següents: 

- A vegades els missatges que es transmeten des del nivell jeràrquic 

més baix són únicament els positius i aquells que els caps volen 

escoltar, evitant així comunicar problemes o situacions difícils que 

poden descontentar a la direcció i, segons com, afectar al treballador. 

- La direcció sovint no està preparada per rebre missatges dels seus 

treballadors i reaccionen a la defensiva. 

- Els canals de comunicació ascendent no acostumen a ser suficients i 

això dificulta la fluïdesa de missatges. 

 

Barnard (1968) assegura que sovint els treballadors dels nivells més baixos de 

la jerarquia organitzacional són aquells que tenen informació més rellevant 

sobre l’empresa, producte i serveis.  

Les eines més utilitzades a la comunicació ascendent són la bústia de 

suggeriments, les entrevistes, la intranet, el correu electrònic, les reunions i 

taulers d’anuncis, entre altres. 
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 Comunicació horitzontal 

És aquella comunicació que es genera entre persones que es troben en el 

mateix nivell jeràrquic. Podem sintetitzar-ho dient que és, bàsicament, la 

comunicació entre companys. 

Kreps (1990) cita els següents avantatges de la comunicació horitzontal: 

- Permet fer-se costat entre els companys de feina. 

- És un canal de comunicació formal per resoldre problemes i 

conflictes que poden sorgir. 

- És un mitjà per compartir informació de l’empresa i obtenir 

coneixement entre companys. 

- Ajuda a coordinar tasques i projectes, aconseguint el treball en 

equip. 

La comunicació horitzontal sovint no es té en compte i pot generar els següents 

problemes:  

- Sovint la direcció no entén la comunicació horitzontal com a un 

potencial per a l'organització, sinó com a un canal per poder 

xafardejar.  

- Els treballadors a vegades no acostumen a tenir el temps suficient 

per comunicar-se amb els companys d’un mateix nivell jeràrquic. 

- Igual que la comunicació ascendent, els canals no acostumen a ser 

suficients. 

 

Les eines més utilitzades en la comunicació horitzontal són les reunions, el 

correu electrònic, les xarxes socials, missatges instantanis, presentacions i 

conferències. 
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 Comunicació diagonal o transversal 

En molts casos també es parla de la comunicació diagonal, que és aquella que 

s’estableix entre diverses àrees i diversos nivells jeràrquics. En aquest cas, 

s’integren tots els equips de treball d’una organització entre ells, indiferentment 

del l’àrea o funció que desenvolupin.  

 

2.5.1. Tipus de canals comunicatius interns 

Tal i com mencionat anteriorment, el canal és el mitjà per el qual es transmet el 

missatge que envia l’emissor amb la finalitat que ho rebi el receptor i així 

transmetre una informació.  

Sovint, els missatges interns més elaborats poden no resultar tal i com 

s’esperava degut a la mala selecció del canal de transmissió. És important 

saber quina és la finalitat de cada canal i quins avantatges i inconvenients té 

cadascú d’ells.  

Per saber quins canals són els més adequats per a la comunicació interna, 

Barton (2014) es formula quatre primeres preguntes:  

 Quina és la audiència que intentem arribar? 

 Quins canals arriben a aquest públic? 

 Quin és el resultat que estem buscant? 

 Quins canals funcionen millor per aconseguir aquest resultat? 

 

Contestant a aquestes preguntes, Barton (2014) pretén que s’hagi d’identificar 

a qui anirà dirigit el missatge, una llista de tots els canals que poden arribar al 

públic intern, fixació d’objectius i analitzar la capacitat de cada canal.  
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Hi ha quatre canals principals que permeten dur a terme la comunicació 

interna:  

1. Comunicació visual:  

És aquella informació que pot ser llegida o vista. S’utilitza per explicar 

conceptes que poden ser difícils d’entendre. Es pot utilitzar els següents 

mitjans per transmetre la comunicació visual: imatges, gràfics, etc. 

En la comunicació visual, els missatges són entesos més fàcilment i permet 

entendre un concepte complex en facilitat. Es pot captar l’atenció i l’interès amb 

més facilitat i permetre que el receptor retingui el concepte.  

A vegades el missatge pot ser tant general que es pot perdre detall necessari, 

al mateix temps que es pot interpretar d’una forma o altre segons el receptor.  

 

2. Comunicació oral:  

És aquella informació que es transmet a través de la veu i que pot ser 

explicada i/o escoltada.  

Els principals beneficis de la comunicació oral són un contacte directe entre 

l’emissor i el receptor, que al mateix temps permet un feedback i mantenir una 

conversa fluida. Per la contra, aquest missatge no perdura ni queda gravat, així 

com pots ser que el receptor no ho entengui o no escolti. 

 

3. Comunicació electrònica:  

És aquella informació transmesa a través d’un mitjà electrònic: missatgeria 

telefònica, e-mail, aplicacions, vídeos, bústia de veu. 

El missatge del la comunicació electrònica és ràpid d’enviar, de rebre i de 

comprendre ja que acostumen a ser breus. Això facilita que la informació sigui 

compresa. En el cas de l’e-mail, es pot enviar a diversos destinataris i sovint es 

crea un fil de discussió i el missatge queda registrat. La comunicació 
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electrònica facilita una comunicació global, on persones diferents localitzacions 

geogràfiques poden mantenir una conversa instantàniament.  

Per accedir a la comunicació electrònica és necessari l’equipament i estar 

connectat a la xarxa d’Internet, que a vegades pot ser inaccessible. No hi ha 

contacte cara a cara i a vegades el missatge pot ser rebut per algú 

erròniament.  

 

4. Comunicació escrita:  

Auella informació escrita en un document, com seria una proposta, una carta, 

una memòria, un relat, una declaració... 

Igual que la comunicació electrònica, l’escrita també permet que el missatge 

perduri en el temps i així ajudar al receptor a rellegir el missatge en cas de 

dubte o confusió. Aquest missatge pot ser enviat a diferents persones al mateix 

temps. Per la contra, pot mancar una personalització, la resposta és pobra i pot 

ser difícil d’entendre.  

La comunicació escrita és la més creativa. Requereix consciència i esforç 

creatiu per part de l’emissor, ja que tota aquella informació escrita és difícil de 

modificar. Això suposa que es tardi més a elaborar el missatge escrit. 

Una bona comunicació escrita construeix la imatge de l’organització. 

 

Singh (2015) especifica les principals característiques que defineixen els canals 

de la següent manera:  

 La capacitat del canal determina la quantitat d’informació que pot 

transmetre sense que es produeixi una modificació o deteriorament. 

 L’adaptació del canal segons el contingut que es transmeti. 

 La duplicació del canal s’usa per utilitzar altres canals per transmetre la 

informació. 

 La rapidesa del canal defineix si el missatge es transmet amb més 

velocitat o menys. 
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 El feedback del canal permet facilitar la bidireccionalitat. 

 La correcta utilització del canal segons el context en qüestió. 

A continuació es desglossaran els diferents mitjans amb els avantatges i 

inconvenients respectius: 

AVANTATGES I INCONVENIENTS DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ MÉS COMUNS 

MITJÀ AVANTATGES INCONVENIENTS 

ESCRIT 

 Activitat creativa que requereix concentració i esforç.  

 Planificació acurada del missatge i el canal per on s’enviarà. 

 Autenticitat del missatge i fiabilitat.  

 Eficiència del missatge quan és acurat, breu i clar  

Cartes El missatge és confidencial i es 

conserva. Ideal per comunicacions 

amb clients, el govern, distribuïdors i 

altres fora de l’organització. 

Cost d’enviament postal 

Experiència per expressar-se 

correctament. 

E-mail 

Permet enviar missatges ràpidament, 

econòmicament i en diferents zones 

horàries. Es conserva el missatge. 

No es pot controlar 

Necessites equipament i compte, 

així com tenir l’adreça del 

receptor 

Missatge 

instantani 

Converses ràpides entre companys o 

clients. 

És necessari tenir el contacte de 

l’interlocutor i el mitjà necessari, 

així com connexió a Internet. 

Fax 

Quan és important transmetre un 

missatge en diferents zones horàries, 

ràpidament o que es conservi la 

informació. 

Està perdent importància degut a 

l’augment de l’ús de l’e-mail.  

Proposta o 

informe 

Recull de dades o informació important 

per a l’organització 

Acostuma a estar degudament 

elaborat i, sovint, la redacció és 

lenta. El missatge no perdura. 

PARLAT 
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 Facilitat per composar el missatge i modificar-lo segons la reacció de l’emissor 

 Feedback immediat 

 Aproximació, personalització i facilitat per transmetre emocions 

 L’impacte acostuma a ser major i dóna peu a la persuasió 

Conversa telèfon 

Mantenir una conversa ràpida o no les 

parts no es poden reunir físicament. 

Es pot aclarir el missatge amb facilita. 

No és cara a cara 

Poden no agafar el telèfon 

No hi ha constància escrita 

Missatge de veu 
Informació important que l’interlocutor 

pot escoltar quan estigui disponible 
Dificulta la bidireccionalitat. 

Reunions 

Un sol missatge per a moltes persones 

Es pot discutir i presentar diferents 

punts de vista 

Poden ser ineficients 

No hi ha constància escrita 

Els receptors poden entendre el 

missatge diferent 

Entrevistes 

Mantenir una conversa privada. 

Es poden utilitzar tècniques de 

persuasió, donar males o bones 

notícies, confidencialitat.  

No hi ha constància escrita 

Poden ser ineficients 

Presentacions, 

conferències 

Ajuda a entendre conceptes difícils 

d’explicar 

Són generals i es pot perdre 

detall 

Sovint s’han d’interpretar 

 

Taula 3: avantatges i inconvenients dels mitjans de comunicació interna. Font: elaboració pròpia 
segons Borrington & Stimpson (2014) i Robbins (2009) 

 

Barton (2014) proposa elaborar una matriu de canals de comunicació 

corporativa amb els canals que poden ser utilitzats amb relació a l’estratègia, el 

públic, els avantatges i els inconvenients, quan utilitzar-los, quan no utilitzar-los, 

etc. Fent aquesta taula ens ajudarà a seleccionar quin és el més adequat 

segons la situació o objectiu determinat. 

Segons Kreps (1990), com a mesures per millorar el flux de comunicació formal 

trobem:  
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 Reunions grupals: útils per interactuar entre els membres de 

l'organització 

 Anàlisis del compliment 

 Entrevistes per resoldre problemes entre la direcció i els treballadors 

 Programes d’orientació dels treballadors 

 Bústies de suggeriments 

 Premis per als treballadors més eficients 

 Sessions informatives 

 Mitjans de comunicació, que inclou: 

- Ordinadors 

- Cartes de notícies 

- Missatges gravats 

- Pissarres 

 

Tot i aquestes propostes, per a Kreps (1990), la solució més important per 

afavorir els missatges és desenvolupar relacions significatives entre els 

membres de l’empresa.  

 

L’expert de comunicació interna, Schreiber (2007), genera una relació, 

mitjançant un gràfic, entre els canals més utilitzats i els més efectius en la 

comunicació interna. El gràfic és el següent: 

COMPARATIVA ENTRE LA UTILITZACIÓ I EFECTIVITAT DELS CANALS DE COMUNCIACIÓ  

CANALS MÉS UTILITZATS CANALS MÉS EFECTIUS 

1 E-mail 46 % 1 Reunió general 31 % 

2 Reunió general 21 % 2 Reunió d’equip 30 % 

3 Reunió d’equip 17 % 3 E-mail 29 % 

4 Newsletter 5 % 4 Altres * 6 % 

5 Conferències 4 % 5 Newsletter 4 % 

6 Altres * 4 % 6 Carta 2 % 
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7 Cartes 2% 7 Conferències  0 % 

* Inclou Internet, esdeveniments socials, premis, etc. 

Taula 4: quadre comparatiu entre els mitjans de comunicació interna més utilitzats i els més 
efectius. Font: estudi de Schreiber (2007) 

 

2.5.2. Tipus de missatges interns 

En la comunicació interna és important tenir en compte quins són els missatges 

que més interessen als treballadors amb la finalitat de compartir informació 

necessària per aquests i per poder afectar positivament al seu lloc de treball. 

Center, Jackson, Smith, & Stansberry (1981) van portar un estudi sobre els 

temes d’interès dels treballadors i van arribar a la següent conclusió:  

 Plans del futur de l’organització 

 Oportunitats d’avançament de treball 

 Informació sobre com fer la feina 

 Millores de productivitat 

 Polítiques i pràctiques de personal 

 Quina és la diferència entre com ho fa l’empresa i la competència 

 Com s'integra la meva feina a l'organització 

 Com afecten els esdeveniments externs a la feina 

 Com s’inverteixen els beneficis 

 Resultats financers 

 

Andrade (2005), diferencia els missatges de la següent manera segons la 

finalitat: 

 Informatius o de context: són aquells missatges que es transmeten per 

donar a conèixer informació  

 Directius: aquells que s’utilitzen per transmetre directrius i ordres  
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 Motivacionals: aquells missatges que volen involucrar i fer partícip el 

treballador 

 Recolzament: aquells que transmeten informació sobre situacions de 

l’organització 

 Rendiment: aquells que proporcionen realimentació i reconeixement. 

 

Al mateix temps, Capriotti (2009), defineix tres nivells diferents de la 

comunicació corporativa: 

 

NIVELLS DE COMUNICACIÓ CORPORATIVA SEGONS CAPRIOTTI 

 

Gràfic 3: Tres nivells de comunicació corporativa. Font: Capriotti (2009) 

 

En el nivell de comunicació massiva, són aquells missatges que envien les 

organitzacions i que reben els treballadors. Inclouen les comunicacions que es 

transmeten per els mitjans de comunicació massius, els missatges comercials 

d’una organització i les notícies. Aquesta comunicació acostuma a ser 

unidireccional (no hi ha feedback del públic intern), indirectes, ja que 

s’interposa el mitjà de comunicació entre l’emissor i el receptor, i distants. 
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Les relacions interpersonals, en canvi, són aquelles que s’estableixen entre 

persones i entre grups. Es produeix una interacció personal que permet la 

bidireccionalitat i expressar opinions. En aquest cas, la comunicació és directa i 

emocional, ja que existeix un afecte entre l’emissor i el receptor.  

 

L’experiència personal proporciona un punt de contacte directa entre 

l’organització i els públics. Es tracta d’un nivell on els missatges es transmeten 

segons l’experiència de cada públic, que està en contacta amb altres ambients 

fora de l’organització i que té la capacitat de jutjar i opinar sobre una 

organització sense intermediaris. En aquest cas, la comunicació és directa, 

bidireccional i emocional. 

 

2.6. Efectivitat de la comunicació interna 

La qualitat de la comunicació interna implica una qualitat de tasques que 

s’elaboren dintre d’una organització. La comunicació comporta transparència i 

veracitat entre els treballadors. 

 

La comunicació interna eficaç proporciona benestar a l’empresa, motivació i 

satisfacció per els treballadors i benefici a ambdues parts. Per la contra, es 

produeix una comunicació deficient quan es donen les següents situacions 

(Anonymous, Comunicación interna, 2007): 

 Si la directiva no s’involucra en conèixer la situació de la comunicació 

interna o si no segueix el procediment establert per dir-la a terme 

correctament. 

 Si els departaments d’una mateixa empresa impedeixen el bon ambient 

laboral i dificulten la realització de les tasques dels seus companys. 

 Si els treballadors desconfien i desacrediten constantment als seus 

superiors. 
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Tal i com adverteix Robbins (2009), també existeixen un seguit d’errors més 

comuns que s’han d’evitar per aconseguir una comunicació eficaç: 

 

 Filtratge 

El filtratge es tracta de la modificació que fa intencionadament l’emissor per tal 

de ser més favorable per l’emissor. El filtratge s’utilitza quan s’ha de transmetre 

un missatge entre dos actors de diferent posició jeràrquica laboral. S’acostuma 

a utilitzar amb la finalitat de ser simpàtic amb el superior o per evitar 

discussions.  

 

 Percepció selectiva 

Els humans tendim a interpretar qualsevol missatge segons la nostra 

experiència, antecedents, situacions actuals, etc. Això pot provocar que es mal 

interpreti un missatge o que no s’entengui correctament i, per tant, la 

comunicació interna estarà fallant. 

 

 Sobrecàrrega d’informació 

És estudiat que l’ésser humà té una capacitat limitada per processar dades. A 

vegades, la informació que es rep és superior a aquest límit i és quan resulta la 

sobrecàrrega d’informació. Per descarregar-se, es tendeix a seleccionar la 

informació més rellevant per a cada individu i a ignorar la resta. 

 

 Emocions 

Les emocions afecten al dia a dia, tan positivament com negativament. En el 

cas de la comunicació interna, la situació emocional de cada receptor 

provocarà que el missatge s’interpreti d’una manera o d’una altra. Les 

emocions extremes poden provocar que es bloquegin els raonaments i 

pensaments objectius. 
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 Llenguatge 

Encara que es parli el mateix idioma, el llenguatge pot variar segons l’edat, la 

posició social, la cultura, l’educació, etc. Cal tenir en compte aquestes 

variacions a l’hora de transmetre un missatge ja que no es pot donar per 

suposat que el missatge que s’envia és el mateix que rebrà el receptor.  

 

 Comunicació aprensiva 

Robbins (2009) determina que entre un 5 i 20% de la població pateixen de la 

comunicació aprensiva: el temor a la comunicació oral. Són persones que no es 

senten còmodes parlant cara a cara i, per evitar-ho, utilitzen altres mitjans de 

comunicació, com l’escrita. És essencial determinar si a l’organització hi ha 

persones que pateixen aquesta ansietat comunicativa. 

 

 Diferències de gènere 

Segons Tannen (2013), els homes i les dones no acostumen a comunicar-se 

igual. Generalment, les dones utilitzen un llenguatge més íntim mentre que els 

homes utilitzen un llenguatge relacionat amb l’estatus, poder i independència. 

Aquesta diferència pot comportar dificultats comunicatives entre individus de 

diferent sexe.  

 

 Comunicació políticament correcta 

La utilització de frases o paraules políticament correctes s’utilitza per minimitzar 

la ofesa social. Tot i així, a vegades, utilitzar recursos políticament correctes 

provoca que hi hagi un bloqueig de comunicació, ja que en certa manera no 

permet expressar una opinió o dificulta la comprensió del missatge.  

 

A més de les citades anteriorment, Kumar (2010) també detecta que existeixen 

unes altres barreres comunicacionals que dificulten la transmissió del missatge.  

Aquestes barreres poden ser:  



Auditoria de la comunicació interna d’Espa 

30 
 

 Barreres personals 

Els càrrecs superiors, amb la saturació i rapidesa de feina que comporta, sovint 

tendeixen a escollir un canal de comunicació incorrecte i no presten massa 

atenció a la comunicació.  

 

 Barreres socio-psicològiques 

A vegades, les diferències culturals entre els actors del procés comunicatiu 

dificulten que es produeixi l’enviament del missatge. Poden ser diferències de 

percepció, d’actituds, emocions, ments tancades, desconfiança, diferències 

culturals, resistència al canvi, etc.  

 

 Barreres lingüístiques 

No totes les cultures i països del món interpreten el llenguatge de la mateixa 

manera. El significat d’un missatge es pot veure modificat segons la 

interpretació semàntica.  

 

 Barreres de l’estructura organitzacional 

Un missatge enviat des de la part alta de l’estructura jeràrquica es pot veure 

modificat fins que arribi a l’emissor, ja que pot passar per molts filtres, segons 

el canal que s’utilitzi. S’ha de procurar i avaluar que el missatge que s’ha enviat 

hagi arribat correctament al destinatari.  

 

 Altres 

Es podria afegir, també, la barrera de l’avaluació prematura, que comporta 

jutjar un missatge amb el temps insuficient per comprendre la situació i 

l’objectiu d’aquest, de manera que es tracta d’una comunicació ineficient. 

També destaca la barrera per la atenció inadequada, que sovint comporta a 

una incomprensió del missatge.  
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Ara que s’han determinat quines són les barreres que dificulten la comunicació 

interna, s’analitzaran quines accions es poden dur a terme per superar-les. Si 

es vol aconseguir una comunicació eficient, l’esforç constant és necessari. Una 

de les maneres és revisar el missatge en el moment que viatge pel canal per 

evitar que es distorsioni. Construir bones relacions ajuda a la comprensió i a 

acceptar els punts de vista de l’altre persona, així com la coordinació entre els 

superiors i el subordinat. Pel que fa al missatge, revisar que sigui acurat, clar, 

ben enfocat i evitar llenguatge tècnic. Tal i com s’ha mencionat anteriorment, és 

determinant escollir el canal comunicatiu adequat i que permeti feedback. 

També és necessari que hi hagi una avaluació continua que permeti destacar a 

quina àrea hi ha el problema i identificar les causes. (Guffey & Almonte, 2007) 

 

Una manera per aconseguir una comunicació eficaç, segons Kumar (2010), és 

plantejar-se les següents qüestions: 

 Què vull comunicar? 

 Quin és l’objectiu? 

 Quan em comunicaré? 

 Com comunicaré? 

 A qui m’adreço? 

 Em comunico sovint? 

 Com rebré la realimentació? 

 Com avaluo la comunicació? 

 

2.7. Pla de comunicació interna 

Per aplicar la comunicació interna és essencial elaborar un pla de comunicació 

previ a qualsevol acció. Aquest pla ens ajudarà a conèixer quines són les 

necessitats que s’han de cobrir i quina és la manera més adequada de dur-ho a 

terme. 
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Andrade (2005) proposa un pla de comunicació interna estàndard útil per a 

companyes de comunicació i per aconseguir els objectius que es proposi 

l’organització.  

 

PLA DE COMUNICACIÓ ESQUEMÀTIC SEGONS ANDRADE 

 

Gràfic 4: Esquema per l’elaboració d’un pla de comunicació interna. Font: Andrade (2005) 
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Tal i com defineix Andrade (2005), el pla de comunicació interna es divideix en 

4 grans apartats:  

 

1. Diagnòstic 

El diagnòstic o auditoria és la primera etapa per poder desenvolupar el pla de 

comunicació. Durant el diagnòstic s’ha de valorar quina és la situació actual i 

plantejar quins són els objectius que vol aconseguir l’organització.  

Per poder avaluar quines són les fortaleses, debilitats, amenaces i oportunitats 

de l’empresa és recomanable realitzar un anàlisis DAFO que determini quina és 

l’ambient de l’empresa, la cultura, l’eficàcia, etc., és a dir, els problemes i 

necessitats existents. 

A l’apartat d’investigació, a diferència del que determina Andrade (2005), 

Capriotti (2009) divideix l’auditoria en dos àmbits: 

 

- Auditoria d’emissió 

L’auditoria d’emissió és l’estudi de l’activitat de comunicació de l’organització i 

ens dóna coneixement per saber què, com, on i a qui es comunica. En aquesta 

auditoria s’ha d’investigar els públics, la informació i els canals de comunicació 

pensant en l’organització com emissora de la informació.  

També s’hauran d’identificar quins són els públics amb qui es comunica 

l’organització: aquells amb qui té relació actual i amb els que podria tenir-ne. A 

part dels públics, també s’ha d’identificar quins són els conceptes i els estils 

comunicats, la intensitat de comunicació i avaluar la cohesió.  

Capriotti (2009) també assegura que és essencial un anàlisi dels canals de 

comunicació: les eines i activitats de comunicació, la qualitat de cada eina 

utilitzada i l’impacte que genera cada una.  
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- Auditoria de recepció 

L’auditoria de recepció és l’estudi de com els públics reben els missatges que 

emet l’organització.  

Dintre l’auditoria de recepció, és important dividir entre l’anàlisi dels públics, 

que es tractaria d’analitzar el mapa de públics, identificar la jerarquia i les 

característiques d’aquests; l’anàlisi de la informació (des del punt de vista dels 

públics): els conceptes i estils, el tipus i quantitat d’informació i els efectes de la 

informació; i, finalment, l’anàlisi dels canals comunicatius: identificar cada canal 

segons el públic, l’ús d’eines i suports comunicatius i l’actitud cap als canals de 

comunicació 

 

2. Estratègia de comunicació 

Un cop tenim clar quin és la finalitat del pla de comunicació, és moment de 

plantejar-se quins seran els mitjans per aconseguir-ho. 

- Objectiu: és important fixar-se un objectiu que es pugui aconseguir i 

que sigui clar. No només és important l’objectiu principal sinó també 

els específics, determinant quins seran els punts prioritaris i els 

problemes que es volen resoldre. 

- Missatges claus: és el missatge general que s’ha de seguir per 

aconseguir l’objectiu proposat, el concepte central que es vol 

transmetre. Transmetre missatges corporatius clars és essencial per 

aconseguir una comunicació eficaç entre els diferents públics de 

l’empresa i, en aquest cas, per assolir junts el mateix objectiu. 

- Públics meta: per poder transmetre correctament els missatges claus 

s’han d’especificar quin són els públics claus de l’organització. Es 

poden dividir segons les característiques d’aquests, com seria el 

nivell jeràrquic o necessitat informativa, i adaptar el missatge segons 

cada cas.  

- Fonts i responsables de informació: no només és important saber 

quin serà el missatge i a qui anirà dirigit, sinó que també és essencial 
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definir adequadament quin serà l’actor que transmetrà aquest 

missatge intern per aconseguir els objectius. 

- Logística: un cop s’han definit tots els elements anteriors, és moment 

d’escollir quin serà l’estratègia per aplicar tots els elements 

anteriorment especificats. És essencial que totes les parts s’impliquin 

i es comprometin. 

 

3. Pla de mitjans 

En aquest punt, els mitjans guanyen rellevància i és el moment de definir 

quines eines s’utilitzaran per dur a terme la comunicació interna. Andrade avisa 

que un error molt comú a l’hora d’elaborar plans de comunicació és pensar 

primer en el mitjà i després adaptar el missatge segons l’escollit, mentre que 

hauria de ser a la inversa: és el mitjà que s’adapta al missatge.  

 

4. Avaluació de resultats 

Gràcies a la fixació d’objectius inicials, podem determinar si s’han aconseguit o 

no fent degudament una avaluació fent una comparació amb els resultats 

obtinguts. En cas que no s’hagi assolit un objectiu establert, s’haurà d’analitzar 

si ha fallat el missatge, el canal, la font o pròpiament l’objectiu.  

Existeixen diverses tècniques per saber si s’ha aconseguit l’objectiu inicial: 

l’observació, qüestionaris, enquestes, entrevistes, reunions, etc.  

L’avaluació és l’element que tanca el procés de comunicació interna. 

 

Puyal (2001) afegeix també que seria necessari un alt compromís de direcció 

abans de realitzar qualsevol pla de comunicació interna, ja que sense la 

implicació d’aquesta part no seria efectiu cap pla de comunicació. 
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3. Metodologia 

Un procés d’auditoria no tindria cap sentit sense analitzar la situació actual amb 

la finalitat de crear un pla de comunicació i modificar l’estratègia amb l’objectiu 

de satisfer les necessitats dels públics (tant de l’empresa com dels 

treballadors).  

Per fer-ho, s’utilitzarà una tècnica quantitativa i una tècnica qualitativa: 

s’analitzarà i definirà la situació actual de l’empresa Espa, dels seus públics i de 

les eines de comunicació interna que s’utilitzen actualment. Per complementar 

la informació i observar realment quin és l’efectivitat d’aquests canals, a 

continuació es realitzarà una enquesta als treballadors de la companyia perquè 

valorin internament cadascun dels aspectes analitzats i, a partir d’aquí, poder 

obtenir dades reals i extreure’n resultats.  

Gràcies als resultats obtinguts, es generarà un anàlisi DAFO.  

 

3.1. Anàlisi de comunicació interna a Espa 

Tal i com s’ha vist al marc teòric, per poder portar a terme un pla de 

comunicació interna, s’ha de realitzar un diagnòstic de la situació actual en 

termes de comunicació interna a Espa.  

Per poder-lo dur a terme el més precís possible i tenint en comte la importància 

d’utilitzar tècniques qualitatives a l’hora d’obtenir resultats, s’ha convocat una 

reunió juntament amb el departament de recursos humans per analitzar 

l’empresa Espa i definir quins són els seus públics. Al mateix temps, es 

definiran les eines de comunicació interna que s’utilitzen a Espa per transmetre 

informació. La reunió s’ha realitzat el dimarts 16 de febrer a les 11:00 juntament 

amb la directora del departament, la sra. Emma i la assistent, la sra. Maria 

Àngels. 
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3.2. Enquestes als treballadors d’Espa 

Per complementar l’anàlisi de l’empresa, els públics i les eines de comunicació, 

és essencial conèixer quina és la opinió real dels treballadors respecte a la 

comunicació interna per, després, conèixer la valoració que en fan aquests. Per 

obtenir els resultats quantificables, la percepció i el grau d’acceptació dels 

treballadors, es realitzarà una enquesta confidencial a una mostra dels 

treballadors d’Espa. Tot i que els resultats obtinguts seran numèrics, a partir 

d’aquí es podran extrapolar els resultats i obtenir les tendències i avaluacions. 

 

3.2.1. Característiques de la investigació 

La finalitat d’aquesta enquesta és conèixer el clima laboral a Espa. Més 

concretament, quina és la percepció del treballador envers a la comunicació 

interna, la imatge que tenen de l’empresa, la motivació laboral i les inquietuds. 

Al mateix temps també s’avaluaran les eines de comunicació interna actuals i 

es coneixeran les opinions dels treballadors respecta a aquestes. 

  

3.2.2. Població i mostra 

La població d’aquesta enquesta és el grup de treballadors d’Espa a Banyoles, 

és a dir, un total de 211 persones.  

Juntament amb el departament de recursos humans, hem cregut convenient 

que, degut al gran nombre de treballadors, i amb la finalitat d’obtenir respostes 

variades segons el departament i el càrrec de cada treballador, no es realitzarà 

una mostra aleatòria, sinó serà una mostra dirigida. Per fer-ho, es seleccionarà 

una persona dels departaments més representatius de l’empresa i amb 

diferents càrrecs. Segons la població, es realitzaran 15 enquestes a les 

següents persones:  

- 4 treballadors de fàbrica 

- 1 treballador del departament de post-venta 
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- 1 treballador del departament de recursos humans 

- 1 treballador del departament de qualitat 

- 2 treballadors d’administració 

- 1 treballador del magatzem 

- 1 treballador del departament informàtic 

- 1 membre del comitè d’administració 

- 1 membre del comitè d’empresa 

- 1 treballador del departament de màrqueting 

- 1 treballador del departament de compres 

 

3.2.3. Procediments 

El tipus d’enquesta serà semiestructurada, és a dir, que incorporarà preguntes 

tancades, amb respostes preestablertes i, al mateix temps, es combinarà amb 

preguntes obertes perquè l’enquestat tingui la llibertat d’elaborar les seves 

pròpies respostes.  

L’enquesta es podrà realitzar o en format paper o en format digital, en 

dependència del lloc de treball de cada persona. Aquelles persones que el seu 

lloc de treball es localitza a una oficina i treballi regularment amb l’ordinador, 

s’enviarà l’enllaç del qüestionari elaborat a una plataforma online (en a quest 

cas, Formularis de Google). En canvi, aquells que la seva posició de treball es 

localitza a les línies de producció, l’enquesta es presentarà en paper. Es 

donarà un marge de 3 dies per realitzar l’enquesta.  

L’enquesta estarà estructurada en 6 nivells:  

I. Preguntes sobre l’enquestat 

II. Preguntes sobre la comunicació interna a nivell general 

III. Preguntes sobre la comunicació amb els companys de feina 

IV. Preguntes sobre la comunicació amb el superior 

V. Preguntes sobre la comunicació d’Espa cap als treballadors 

VI. Preguntes sobre la comunicació interna a Espa  
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Cada un d’aquests apartats inclou 4-5 preguntes, de manera que són un total 

de 25 preguntes.  
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4. Resultats 

Una vegada realitzats els mètodes per conèixer la situació actual de l’empresa 

en àmbit de la comunicació interna, a continuació s’exposaran els resultats 

obtinguts de l’anàlisi i l’enquesta. Amb aquestes resolucions, s’efectuarà un 

diagrama DAFO per poder crear un mapa d’oportunitats i/o amenaces. 

 

4.1 Anàlisi crític 

En els següents apartats s’exposa tota la informació actual de l’empresa Espa, 

la qual ens permetrà conèixer quina és la seva situació real. Inclou anàlisi de 

l’empresa, dels seus públics i la definició d’aquests i les eines de comunicació 

interna que s’utilitzen actualment amb els avantatges i inconvenients 

corresponents.  

 

4.1.1 L’empresa Espa 

Espa és una empresa especialitzada en la producció i comercialització de 

bombes, sistemes i equips de gestió de l'aigua. 

Des del 1962, la marca ha estat reconeguda per la innovació constant, el 

servei, la qualitat dels productes i la proximitat amb el client, dins d'un context 

internacional d'alta competitivitat la millora contínua és un valor fonamental. 

Per aconseguir aquests objectius, Espa compta amb la pròpia cadena de valor, 

basada en el capital humà, la responsabilitat social empresarial i la satisfacció 

del client, a més d'una definició estratègica basada en la diversificació de 

productes i la incorporació constant de noves sèries per respondre als reptes i 

necessitats presents i de futur. 

A Espa la innovació i recerca és essencial per aconseguir el nivell 

d'excel·lència que imposa el mercat, i oferir productes tecnològics, eficients i 
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sostenibles que responguin a les necessitats del client en gestió d'aigua i 

energia en els sectors: industrial, residencial, construcció, enginyeria, serveis, 

agricultura, etc. 

Espa posa tota la seva organització i experiència al seu servei, investigant, 

produint, i assessorant-li en la elecció. Més de 400 persones formen l'equip 

humà d’Espa, professionals qualificats i personal implicat que presten un servei 

global àgil i proper als clients. 

Espa és una organització global amb presència local en el seu desplegament 

operatiu i distributiu. Compta amb organitzacions comercials a Alemanya, 

Argentina, Brasil, Xile, Xina, Espanya, França, Hong Kong, Índia, Itàlia, Orient 

Mitjà, Regne Unit, Rússia i Turquia. Compta en centres productius a França, 

Espanya, Xile i la Xina. 

Actualment, Espa forma part del grup Espa 2025, S.L., una societat que inclou 

les següents empreses: 

Espa, disseny i fabricació de bombes d'aigua 

EPF, unitat productiva de bombes d'aigua a França 

Motorel, fabricació de motors elèctrics 

Funial, fosa d'alumini 

Ioma, bobinatge d’estators per a motors elèctrics 

Gasli, fabricació de manòmetres 

 

4.1.1.1 Història 

Espa va ser fundada al 1962 per un grup d'accionistes encapçalats per Josep 

Pagès i compost, a més, per Joaquim Daranas i els germans Lluís i Joan 

Fontfreda. Era, en aquest moment, un petit taller que comptava amb 7 

treballadors.  
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A principi dels anys setanta Espa va començar el seu procés 

d'internacionalització: al 1974 va inaugurar la primera filial a França i al 1978 la 

seva segona filial a Portugal. A més, a aquesta època es va convertir en 

distribuïdor d'una prestigiosa marca italiana. 

Fins dels anys vuitanta l'oferta d’Espa es concentrava fonamentalment en 

importacions d'altres fabricants i en una reduïda gamma de productes propis, 

entre els quals cal destacar aquells relacionats amb la piscina i hidromassatge. 

Entre els anys 1985 i 1987, com a conseqüència de la progressiva 

capitalització i presència de l'empresa al territori, es van constituir 9 

delegacions comercials en tota Espanya: Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, 

Mallorca, Màlaga, Albacete, Valencia i Canàries. 

Amb els anys noranta es decideix augmentar el pes de la producció pròpia i 

invertir de forma important en recerca, desenvolupament i innovació.  

En 1992 s'inicien els primers passos cap a la constitució d’Espa GROUP i se 

centralitza la gestió econòmica-comercial de les empreses.  

A partir de la segona meitat d'aquesta dècada es reforça el caràcter 

internacional de l'empresa; s’obren noves filials a Xina, Argentina, Xile, 

Alemanya i Regne Unit. A més, Espa accedeix a un nou nínxol de mercat, el de 

la recollida d'aigua de pluja. 

Buscant l'excel·lència en el sector del servei als clients, es desenvolupen i 

engeguen uns avançats programes comercials d'atenció al client. En 1998 

s'obté a més la implantació del certificat ISO 2001 i l'any següent la certificació 

de qualitat ISO 9001, la qual avui en dia es continua assolint.  

Actualment Espa 2025, S.L. empara centenars de treballadors, i està present 

en més de 20 països a tot el món. 
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CRONOLOGIA HISTÒRICA D’ESPA 

 
Il·lustració 2: cronologia històrica d’Espa amb els punts més rellevants. Font: imatge cedida per el 

departament de màrqueting d’Espa. 

 

 

4.1.1.2 Missió, visió i valors 

Missió 

Espa innova, produeix i comercialitza productes tecnològics, eficients i 

sostenibles per a la gestió del cicle de l'aigua i l'energia en múltiples sectors: 

industrial, residencial, construcció, serveis, agricultura, etc. 

 

Visió 

Espa, en el seu Pla Estratègic, ha descrit l'adreça de futur de l'organització, la 

persecució de l'excel·lència empresarial, l'anticipació tecnològica i l'aportació 

d'avantatges diferencials als clients. 
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Espa insisteix en què en l'èxit està en la innovació, cada any destina més 

recursos a R+D+I a desenvolupar una electrònica, hidràulica i mecànica que 

ens garanteix productes fiables i d'alta qualitat. S’avança a les necessitats del 

mercat i dels professionals que els demanden. Una visió corporativa basada en 

el seu capital humà, en la suma d'esforços i en la professionalitat de les 

persones que conformen cadascuna de les àrees de l'empresa. 

 

Valors corporatius 

Espa emmarca els seus valors corporatius en un procés de diferenciació 

competitiu: 

 El client, un valor en alça. Genera dinàmiques empresarials dirigides a 

entendre i satisfer les necessitats dels seus clients. Espa s’anticipa a les 

seves necessitats. 

 Professionalitat i responsabilitat. Es desenvolupa l’activitat amb rigor, 

eficàcia i eficiència amb millores contínues en tots els estats de 

l'organització, aprenent constantment dels clients i de la pròpia 

experiència. 

 La innovació marca diferència. Es dediquen tots els esforços a la 

innovació com a clau per aconseguir l'excel·lència empresarial. 

Innovació en recerca tecnològica, en la cadena de subministraments, a 

la línia de producció, a la logística, etc. es tradueix en la dinamització i 

millora de processos i en l'eficiència productiva empresarial. 

 El compromís del personal amb l'empresa. S’integren totes les persones 

de la organització en un projecte empresarial de futur amb il·lusió i 

entusiasme, donant importància al valor individual i col·lectiu dels 

treballadors i treballadores, facilitant la conciliació del treball amb l'entorn 

familiar per aconseguir un nivell d’involucració màxim en el nostre 

projecte comú. 
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4.1.1.3 Activitat 

Espa és una empresa especialitzada en el disseny, producció, distribució i 

innovació de bombes, sistemes i equips de gestió de l'aigua per al sector 

domèstic i residencial. 

L’activitat que porta a terme Espa es pot dividir en tres grans escenaris: la 

producció, el servei i la logística. Pel que fa a la producció, Espa s’encarrega de 

dissenyar el producte, desenvolupar-lo, realitzar el muntatge i revisar la qualitat 

i la normalització. 

També s’encarrega del servei, és a dir, del servei post venta una vegada ja s’ha 

distribuït el producte (sobretot en casos d’error o deteriorament). També 

s’ofereix servei d’enginyeria de sistemes i submuntatges d’industrialització.  

Finalment, Espa també ofereix un servei logístic, en el sentit comercial i de 

submuntatges.  

 

Espa posa èmfasis sobretot en el desenvolupament i la innovació, ja que 

garanteixen la investigació de productes segons la demanada del mercat. El 

procés d’innovació comença amb la veu del client, les seves necessitats i 

demandes. A partir d’aquí, és quan comença el desenvolupament i disseny del 

nou producte. Aquest procés es realitza a l’àrea de I+D, supervisats per la 

planificació estratègica. 

 

4.1.1.4 Productes 

Els principals productes que fabrica la marca Espa, es poden agrupar en quatre 

grans grups: productes, sistemes, equips i accessoris. En l’àmbit de producte 

general, es troben les bombes d’aigua de pressurització per al 

subministrament, recirculació, evacuació i tractament d’aigües per a edificis i 

cases, drenatge, reg domèstic, de recirculació de l’aigua per piscines i wellness 

i jardineria. 
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A més a més, Espa també fabrica grups de pressió i sistemes contra-incendis, 

produïts segons les normatives i homologacions vigents a cada país, que 

inclouen els equips de servei i auxiliars requerits, accionats per motors elèctrics 

o dièsel i amb tots els equips necessaris per a un funcionament òptim i precís.. 

Els equipaments i accessoris per a piscines i hidromassatges són bombes 

silencioses, amb un gran prefiltre i gran eficiència energètica adaptades a les 

condicions de funcionament continu de piscines privades i col·lectives. 

 

Il·lustració 3: disseny promocional dels principals productes de cada gama i aplicacions que 
fabrica d’Espa. Font: imatge cedida per el departament de màrqueting d’Espa. 

 

La fabricació d’Espa també inclou la producció de generadors i alternadors, 

components, motors, manòmetres, peces d’alumini, estators i recanvis que 

subministra les empreses del parc industrial. 

Els equips de bombeig d’Espa treballen en llocs com hotels, centres educatius, 

residències, urbanitzacions, piscines, balnearis, naus industrials, centres 

logístics, explotacions agrícoles i ramaderes, jardins, estacions de tractament 

d'aigües, explotacions mineres, indústries químiques... 



Auditoria de la comunicació interna d’Espa 

52 
 

A part dels productes i sistemes mencionats, Espa també fabrica sota el 

paraigües d’altres marques, segons ho requereixin aquestes.  

 

4.1.1.5 Organigrama 

L’organigrama d’una empresa ens permet tenir definit quins són els nivells de 

jerarquia, la divisió de funcions, els caps de cada equip o departament i la 

relació entre aquests. En el cas d’Espa, l’organigrama és clarament vertical, ja 

que ens mostra els càrrecs segons la jerarquia, en forma de piràmide (de més 

a menys).  

Tot i que l’exemple d’organigrama que han facilitat per aquest treball és sense 

els noms dels responsables de cada departament, en aquest cas veiem que 

està clarament presidit per un director general que controla tots els 

departaments. A partir d’aquest, es van desenvolupant les tres àrees principals: 

finances, comercial i serveis centrals, des de direcció fins als assistents o 

júniors.  

Aquest organigrama s’utilitza per saber no només quina és l’estructura 

d’empresa, sinó també per detectar carències o abundàncies de llocs de treball.  
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Il·lustració 4: Organigrama d’Espa. Font: arxiu cedit per el departament de recursos humans d’Espa 
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4.1.1.6 Localització 

Les oficines centrals d’Espa estan localitzades a Banyoles, a la carretera de 

Mieres, S/N.  

 

Il·lustració 5: captura de pantalla de la localització de la central d’Espa. Font: Google Maps 

 

En aquesta adreça es situen els quatre edificis principals de la companyia, que 

estan senyalitzats numèricament. A Espa 1 és on hi ha la fàbrica principal de la 

companyia, juntament amb recursos humans i el departament d’operacions. A 

Espa 2 es localitza logística i qualitat, ja que hi ha els molls de càrrega i 

descàrrega. A Espa 3 és on situen les oficines d’administració, comercial i 

finances i el departament informàtic. Espa 4 és on es localitza la línia de 

fabricació. Espa 1, 2 i 4 estan situats de costat, mentre que Espa 3 es situa a 

500 metres d’aquests. 
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Il·lustració 6: imatge aèria de les oficines d’Espa a Banyoles, especificant els centres de treball. 
Font: arxiu cedit per el departament de recursos humans d’Espa. 

 

Així doncs, podem concloure que hi ha un fre de comunicació interna degut a la 

distància que hi ha entre els centres. Això suposa que els treballadors no es 

puguin comunicar entre ells, com tampoc poden fer-ho els departaments ni la 

direcció 

 

4.1.1.7 Reconeixements 

L’any 1999, Josep Pagès i Pagès, fundador de Bombes Espa, va rebre la 

medalla al treball President Macià, un reconeixement que atorga la Generalitat 

de Catalunya a aquells que volen premiar per les seves qualitats, mèrits o 

serveis que beneficien al món del treball. 
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Il·lustració 7: Jordi Pujol entrega la medalla al treball President Macià a Josep Pagès, l’any 1999. 

Font: imatge cedida pel departament de direcció d’Espa  

 

Tanmateix, l’any 2010 es va publicar el 20è volum de “Personatges de 

Catalunya”, centrat en l’empenta i coratge en època de crisi. Aquesta publicació 

inclou el testimoni de 225 persones o empreses catalanes que han contribuït en 

la millora de la societat i han presentat un producte o servei innovador. En 

aquest cas, a la pàgina 116 i 117, es troba l’exemple del fundador d’Espa, el 

senyor Josep Pagès i Pagès. Aquest va ser el primer en crear un prototip de 

bomba d’aigua que va revolucionar el sector de bombeig d’aigua.  

Espa també ha aparegut diverses vegades als mitjans de comunicació, com al 

2014 quan RTVE va realitzar un documental sobre la captació de l’aigua 

subterrània. El canal de televisió va decidir contactar amb Espa per poder 

visitar la fàbrica i poder explicar quin és el funcionament de les bombes 

submergibles i com beneficien a la societat. 

En l’àmbit de qualitat de producte, Espa recolza que la qualitat és un 

compromís inherent en tots els processos de la cadena de valor de l’empresa, i 

per aquest motiu ho traslladen fins als seus proveïdors, amb els quals s'executa 

un protocol de qualitat concertada.  
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Els productes d’Espa estan certificats segons totes les normatives 

relacionades, amb una especial cura a mantenir els majors estàndards en 

materials i eficiències. Qualsevol necessitat especial de certificació es 

desenvolupa gràcies a la implicació de les organitzacions distributives 

conjuntament amb l’àrea d'enginyeria de producte. 

Espa disposa de bancs d'assajos amb instruments de mesura homologats per 

verificar i garantir que totes les dades tècniques obtinguts aporten una absoluta 

fiabilitat. 

A dia d’avui, Espa compta amb el certificat ISO 9001:2015, una norma 

internacional que certifica un sistema de gestió de qualitat. Les principals 

empreses que regulen aquest certificat són SGS i TÜV. Aquest certificat es 

proporciona a tots els treballadors de l’àrea comercial i de qualitat per poder 

aportar valor afegit. Al mateix temps, també es pot descarregar de la pàgina 

web.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il·lustració 8: arxiu ISO 9001:2015 que certifica la qualitat dels productes i serveis d’Espa. Font: 

arxiu cedit per el departament de qualitat d’Espa 
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4.1.2 Els públics d’Espa 

Els públics d’Espa queden dividits en els següents apartats: consell 

d’administració, comitè de direcció, treballadors, filials, distribuïdors, clients, 

serveis tècnics, proveïdors i comitè d’empresa. A continuació es definirà 

cadascun d’aquests apartats.  

ESQUEMA GENERAL DELS PÚBLICS D’ESPA 

 

Gràfic 5: Esquema general dels públics d’Espa. Font: elaboració pròpia. 

 

4.1.2.1 Consell d’Administració i Junta General d’Accionistes 

Actualment, a l’empresa existeix un únic administrador, fet que ha provocat que 

el consell d’administració quedés englobat dins la Junta General d’Accionistes. 

La junta general d’accionistes és el màxim òrgan de govern de l’empresa, en el 

que els accionistes i propietaris prenen decisions que poden afectar a tots els 

àmbits d’Espa. 

Generalment, les seves responsabilitats són: 

 Aprovació de les estratègies generals de la companyia. 

Proveïdors ESPA 2025 

Filial 

Distribuïdors 

Clients 

Gran 
superfície 

OEM 

Clients 
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 Control de l’execució dels objectius estratègics. 

 Establiments i control dels pressupostos de la companyia i les seves 

projeccions financeres. 

 Presa de decisions sobre inversions importants. 

 Operacions societaris de qualsevol tipus 

 

La reunions de junta directiva, es realitzen mínim dos cops l’any una abans del 

30 de juny i l’altra abans del 30/12. 

La convocatòria de les reunions de junta es comunica mitjançant una 

convocatòria oficial, de forma que el servei jurídic de l’empresa realitza una 

carta certificada amb acusament de rebut a tots el membres de la junta, en la 

que s’indica: dia, hora, lloc i ordre del dia de la reunió. 

 Durant la sessió, un representant del servei jurídic recull un acte de la Junta 

que s’arxiva en el arxiu documental de l’empresa i es traspassa aquest en el 

llibre d’actes.  

 

4.1.2.2 Comitè de Direcció 

El comitè de Direcció està format per tres executius que lideren tres 

departaments de l’empresa: 

 Director General 

 Director Comercial 

 Directora Financera 

En termes generals, es podria definir que la missió del comitè de direcció 

d’Espa és portar a terme els objectius financers i no financers que s’estableixen 

a la junta general d’accionistes i assegurar la viabilitat de l’empresa, tan a curt 

com a llarg termini. 
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El comitè de direcció es reuneix una vegada al mes i, en cada reunió, cada 

directiu porta diferents temes a tractar a nivell d’estratègia d’empresa. Tals 

com:  

 Dissenyar i implantar la estratègia aprovada per la Junta General 

d’Accionistes. 

 Alinear les estratègies i accions comercials, operatives i estructurals amb 

les estratègies generals. 

 Definir estratègies dins del marc operatiu de l'empresa, així com les 

polítiques generals i el seu àmbit d'aplicació per al compliment dels 

objectius proposats. 

 Avaluar periòdicament el grau d'acompliment dels objectius de la 

companyia i la presa de decisions pel que fa a les deduccions en els 

mateixos. 

 Proposar el Pla de Negoci anual a la Junta d’accionistes i la seva 

actualització continua. 

 Realitzar propostes de millora i inversions a la junta d’accionistes. 

 Assignar recursos financers a projectes de creixement i innovació. 

 Avaluar i analitzar determinats projectes que per la seva dimensió, 

termini i dimensió estratègica, requereixen de la seva supervisió. 

 

4.1.2.3 Treballadors 

Com hem vist anteriorment, la forma d’organitzar els treballadors és mitjançant 

l’organigrama. L’organigrama té la finalitat de coordinar el personal de 

l’empresa en departaments, assignant a cada lloc de treball funcions, tasques i 

responsabilitats. 

Els treballadors estan estructurats a partir de departaments diferenciats 

inclosos dins les posicions determinades a l’organigrama. Aquests es 

classifiquen d’acord el que estableix el conveni col·lectiu del Sector del Metall a 

Girona, tenint en compte: 
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 Aptituds professionals del treballador. 

 Titulació acadèmica. 

 Tasques i funcions del treballador 

 Responsabilitats que se li assignin. 

A dia d’avui, Espa es una empresa mitjana-gran que compta amb 220 

treballadors.  

Tal i com determinava en el marc teòric (Morales (2008)), a Espa els actors de 

la comunicació interna són:  

 Comitè de Direcció: coneixen el funcionament de l’empresa i s’ocupen 

de: 

- Coordinar (informació i seguiment) dels departaments transversals i 

de la direcció de l’empresa i de les seves filials. 

- Vetllar pels interessos de l’empresa 

- Liderar l’empresa 

- Definir estratègia i les decisions dels diferents departaments. 

 

 Direcció de departaments 

- Coordinar i informar al seu departament. 

- Control de la implantació de l’estratègia de la empresa 

- Liderar el seu equip 

- Informar les necessitat del seu equip a la direcció general. 

 

 Tècnics 

- Executar els protocols d’actuació 

- Col·laborar i participar en estratègies de l’empresa  

- Aportar idees de millora al seu cap i al seu manager.  

 

 Treballadors del coll blanc: treballadors classificats en primera instància 

com a treballadors del coll blanc, que dintre aquest grup inclourem 

(tasques d’oficina, administratives, gestió, etc.). 
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 Treballadors del coll blau: a Espa són 111 persones que s’encarreguen 

directament d’elaborar el producte, en el nostre cas, realitzen 

l’assemblatge de la bomba o bé que formen part del seu procés de 

fabricació, i dins d’aquest grup i podem trobar: 

 

- Operaris/es 

- Encarregats de producció 

- Persones que porten els carretons elevadors  

- Operaris de magatzem 

 

4.1.2.4 Filials 

Espa compta amb 13 filials distribuïdes per tot el món: Alemanya, Xina, Xile, 

França, Itàlia, Índia, Rússia, Regne Unit, Argentina, Turquia, Emirats Àrabs 

Units, Hong Kong i Brasil. A la majoria de filials Espa és el soci majoritari i la 

resta hi té accions. 

En l’àmbit de comunicació interna, el director comercial visita obligatòriament 

les filials cada dos mesos. En cas d’emergència, hi viatge urgentment. A més a 

més, el personal corporatiu està constantment en contacte amb els treballadors 

de cada filial.  

A més, un cop a l’any es realitza una convenció on es reuneixen tots els 

directors de les filials per fer un balanç de l’any, presentar nous productes, 

establir una línia de negoci conjunta i resoldre dubtes o aportar suggeriments 

des de l’experiència de cadascun dels participants.  
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Il·lustració 9: collage de fotografies dels treballadors de varies filials d’Espa. Font: imatge cedida 

pel departament de màrqueting d’Espa  

 

4.1.2.5 Proveïdors 

Històricament, el parc de proveïdors d’Espa sempre ha sigut pròxim a la fàbrica 

per poder facilitar el subministrament. Tot i això, actualment no es limita a 

proximitat geogràfica, sinó que s’aposta per la qualitat.  

El departament de compres visita periòdicament les fàbriques de proveïdors 

amb la finalitat de crear projectes comuns i mantenir el vincle directe entre 

empreses.  

 

4.1.2.6 Clients 

Els principals clients d’Espa es poden dividir en tres grans tipologies: 

distribuïdors, grans superfícies i clients directes. Grans superfícies és un sector 

que s’ha entrat recentment i es gestiona directament des de cada filial. Els 

clients directes són de països a on no hi ha filial d’Espa o no arriba l’àrea 

d’influència de la filial i, per tant, es gestiona des de la part corporativa.  
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A Espa, el client no coincideix amb l’usuari final o consumidor, que, és aquell 

que acaba adquirint el producte, és a dir, la persona a qui se li instal·la la 

bomba. Aquesta situació provoca que l’empresa no es pugui dirigir al client 

final, de manera que ha d’enfocar la seva comunicació cap als distribuïdors, 

que seran aquells que acabaran transmeten les característiques al seu usuari.  

 

4.1.2.7 Distribuïdors 

Cada filial té els seus propis distribuïdors (parlant de les empreses externes a 

Espa) que compren producte a la filial. La majoria dels distribuïdors tenen una 

relació directa i històrica amb Espa, alguns d’ells considerant-se partner.  

És important mantenir una bona relació ja que el distribuïdor és qui ven el 

producte Espa al client final, de manera que representa la marca al mercat.  

Puntualment, Espa organitza jornades de formació per els distribuïdors a la seu 

central, amb la finalitat que aquest fidelitzin amb la marca i puguin conèixer la 

marca i el producte des de l’origen.  

 

4.1.2.8 Serveis tècnics 

Espa compta amb una xarxa de serveis tècnics repartit pels diferents països on 

es ven el producte. Aquests serveis tècnics són empreses externes a Espa, tot i 

que tenen una relació molt propera, ja que porten molts anys treballant 

conjuntament. Quan el client final té un problema amb un producte Espa, es 

dirigeix al servei tècnic.  

El departament de postvenda d’Espa visita un cop l’any els serveis tècnics, 

conjuntament amb el delegat de la zona per poder auditar-los. 
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4.1.2.9 Comitè d’empresa 

El comitè és un grup de persones que, escollits per votació, representa a la 

resta de treballadors d'una empresa. Es solen reunir periòdicament amb els 

representants de l'empresa (direcció, RRHH...) per negociar calendaris de 

vacances, millores salarials, pactes de flexibilitat o qualsevol qüestió que afecti 

directament a la plantilla de treballadors. La durada dels comitès és de 4 anys, 

passats els quals s'han de tornar a convocar votacions per escollir els nous 

membres. 

A banda, l’empresa, també realitza una reunió trimestral, on s’explica la situació 

de l’empresa. A continuació s’exposa un exemple de l’ordre del dia d’una reunió 

del comitè:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 10: exemple informe trimestral, ordre del dia d’una reunió del comitè d’Espa. Font: arxiu 
cedit per el departament de recursos humans d’Espa. 
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Tot el que es decideix durant les reunions sindicals s’informa primer 

personalment i després a través de l’e-mail a tots els treballadors perquè quedi 

constància del que s’ha discutit.  

 

4.1.3 Eines de comunicació interna a Espa 

A continuació, s’anomenaran detalladament quines són les eines de 

comunicació interna que s’utilitzen a Espa per transmetre informació. 

Espa entén que és essencial transmetre la marca i imatge corporativa des d’un 

inici laboral, amb la finalitat de transferir els valors de l’empresa a el treballador 

i potenciar el treball en equip. 

 

Les eines que utilitza Espa són les següents: 

 

4.1.3.1 Manual d’acollida 

El manual d’acollida és un document que es facilita a la nova incorporació 

laboral, que recull la presentació i descripció de l’empresa. La finalitat d’aquest 

manual és informar al treballador del funcionament d’Espa i transmetre els 

valors.  

El manual d’acollida està dividit en dues parts: la primera presenta l’empresa, 

defineix els valors, visió de l’empresa, resumeix quines són les principals 

games de productes i quines són les activitats que realitza Espa, localitza els 

centres de treball i la central geogràficament.  

La segona part, en canvi, es centra en Recursos Humans: presenta 

l’organigrama i l’equip de recursos humans, així com les tasques que 

desenvolupa cada persona. Presenta també el Pla d’Igualtat, un document que 

vetlla per la igualtat entre homes i dones que treballen a l’empresa, i la Guia de 

prevenció d’assetjament sexual, un tríptic que posen a disposició del treballador 

per detectar aquest tipus de situacions i les vies d’actuació a seguir.  
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Aquest apartat de RHH també inclou una política de conciliació i elements 

importants a tenir en compte. En aquest cas, s’especifica quin és l’horari 

establert per l’empresa (tot i que pot variar segons el càrrec que s’exerceixi), la 

disposició de la bossa d’hores (hores de lliure elecció que cada treballador pot 

gaudir segons convingui) i de les vacances segons el lloc laboral, menciona 

també la possibilitat de sol·licitar un permís de lactància o la reducció de 

jornada per cuidar un fill menor de 12 anys i, finalment, s’explica que hi ha 

diferents menjadors en tots els centres de treball disponibles per als 

treballadors.  

Amb la creació d’aquest manual es vol aconseguir que els treballadors 

s’emportin una primera impressió de quin són els valors d’Espa, de la cultura 

corporativa i facilitar la incorporació del nou treballador, així com també tenir un 

document oficial per consultar per cada un dels treballadors.  

Els treballadors que porten més anys a l’empresa no recorden la informació 

que es transmet en aquest manual ni saben com poder accedir a aquest, en 

cas de consulta.  

 

 

 

 

 

Il·lustració 11: manual d’acollida i pla d’igualtat d’Espa. Font: documents cedits per el departament 
de recursos humans d’Espa 
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4.1.3.2 Reunions informatives 

Podríem definir que hi ha tres tipus de reunions informatives a Espa: 

 Sindicat: puntualment es reuneix el Sindicat per parlar de temes laborals 

que afecten a tota la plantilla. Recursos humans i direcció també 

assisteix a aquestes reunions per discutir i acordar el calendari laboral, 

el pagament de les nòmines, etc. 

 Entre treballadors: diàriament es reuneixen companys d’un mateix 

departament o de diferents departaments per poder realitzar un projecte 

o treballar conjuntament per millorar el producte i servei de la marca. 

Espa disposa de 13 sales de reunió, diferenciades per color, que s’han 

de reservar a recepció. Tres d’aquestes sales contenen projector i 

videocàmera per poder realitzar videoconferències i presentar informació 

a la resta de participants de la reunió. 

 Alta direcció: l’alta direcció es reuneix mensualment per fer un balanç de 

la situació de l’empresa, parlar de projectes globals i valorar el treball 

realitzat. 

 

Tal i com s’ha recollit amb les enquestes, les reunions que s’organitzen a Espa 

no estan ben estructurades: els horaris no es compleixen, sovint els temes que 

es tracten no són els que s’havien concretat de bon inici, no hi ha un seguiment 

adequat una vegada s’ha finalitzat aquesta, etc.  

 

4.1.3.3 Newsletter “Espai” 

Mensualment el departament de màrqueting envia una newsletter amb les 

notícies que s’han anat publicant al llarg del mes a la pàgina web. Aquesta 

publicació no s’envia només als clients, proveïdors i altres, sinó també als 

treballadors interns.  
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Aquesta newsletter, anomenada Espai (una unió de Espa i EspaI, al mateix 

temps que la i significa internet), es pot trobar informació de l’actualitat sobre el 

sector, novetats de productes, esdeveniments futurs de l’empresa (fires, 

convencions, formacions, etc.), articles tècnics i casos reals d’èxit.  

La newsletter s’envia també als treballadors perquè aquests segueixin 

l’actualitat de l’empresa fora de les oficines, per visualitzar on s’instal·len les 

bombes, a quins actes participa l’empresa, quins productes es presenten, etc. 

per poder fomentar el vincle entre aquestes parts.  

 

Il·lustració 12: exemple newsletter del mes de febrer d’Espa. Font: pàgina web d’Espa  
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4.1.3.4 Taulers d’anuncis 

Tan a la fàbrica com a les oficines hi ha taulers d’anuncis que s’exposa 

informació oficial com serien els horaris, el calendari laboral, les vacances o 

festius, acords del comitè, etc.  

També hi ha informació extraoficial que ajuda a fomentar la integració laboral, 

com serien sopars de temporada o activitats de cap de setmana (excursions, 

esquiades, etc.). 

Actualment, aquests taulers només els hi dóna l’ús adequat el departament de 

recursos humans, ja que els treballadors no acostumen a consultar-lo.  

 

4.1.3.5 Telèfon 

A Espa cada treballador d’oficines té el seu propi telèfon fix amb la seva pròpia 

extensió, que te l’atorga aleatòriament el departament informàtic. A més a més, 

aquelles persones que puntualment o regularment estan fora de l’oficina, se’ls 

hi proporciona un telèfon mòbil i un número d’empresa per poder-se comunicar 

amb facilitat.  

El telèfon fix és una bona eina de comunicació ja que permet establir contacte 

directa amb treballadors d’altres departaments o d’altres edificis i intercanviar 

informació o resoldre dubtes. A més, els telèfons d’Espa permeten realitzar una 

conversa de tres usuaris, de manera que es pot crear un grup per discutir sobre 

una qüestió concreta.  

Degut a la separació física d’edificis que s’ha comentat a l’anàlisi d’empresa, el 

telèfon és molt utilitzat entre el personal de diferents departaments per poder-

se comunicar amb facilitat i rapidesa. No obstant, segons quin sigui el tema que 

es vulgui comentar o si s’han de prendre decisions, el personal d’Espa està 

conscienciat que s’ha de fer a través d’e-mail amb la finalitat de tenir constància 

del que s’ha parlat i que hi hagi un històric en cas de consulta o dubte.  
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4.1.3.6 Icnita 

Icnita és la màquina electrònica de fitxar l’assistència que té Espa als seus 

centres de treball. A part de saber les hores que es treballen diàriament, es 

poden consultar els dies de vacances i les hores d’ajust conveni que cada 

treballador té disponibles.  

Aquesta eina també l’utilitza el departament de recursos humans per enviar 

comunicacions breus que volen transmetre als treballadors. L’avantatge és que 

és inevitable de llegir, ja que t’apareix cada cop que aproximes la targeta 

electrònica personal. Normalment els missatges són sobre pagaments o 

revisions mèdiques. 

 

4.1.3.7 Intranet 

Espa disposa d’una intranet pròpia, un espai corporatiu on accedir a la 

informació respecte als serveis, recursos humans i documentació d’interès. En 

aquest portal hi ha recopilada la següent informació, entre altres: 

 La guia telefònica del personal del grup 

 Calendari laboral 

 Permisos laborals i formularis de sol·licitud 

 Manual d’autogestió d’Icnita 

 Procediments i formularis 

 Declaració de despeses 

El personal de fàbrica ha de demanar aquesta informació al seu responsable o 

al departament de recursos humans. 
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Il·lustració 13: captura de pantalla del portal d’Intranet d’Espa. Font: portal d’Intranet d’Espa  

 

4.1.3.8 Entrevistes 

El departament de recursos humans va realitzant entrevistes puntualment amb 

aquells treballadors que ho demanin o si tenen alguna cosa que comunicar-los-

hi (dubtes, baixes, finalització de contracte, promoció, etc.) o per solucionar 

problemes o conflictes laborals.  

Tanmateix, el departament de recursos humans i el cap de cada departament, 

es reuneixen anualment amb el personal de l’empresa per realitzar l’avaluació 

de l’acompliment del treballador, on es comenta com han anat els objectius 

anuals, s’estableixen els de l’any vinent i per últim, el cap dona feedback 

constructiu al treballador on es determinen els punts forts i les àrees de millora. 
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Els treballadors d’Espa afirmen que els és fàcil i pròxim accedir al departament 

de recursos humans, així com també coneixen els seus treballadors i les 

tasques que desenvolupa cadascun d’aquests.  

 

4.1.3.9 Formacions de producte 

Al llarg de l’any, a Espa es van realitzar formacions per diferents clients i 

serveis tècnics, però també per als treballadors interns. Per a l’empresa és 

important formar des d’un inici per conèixer el producte i els treballadors es 

senten més confiats amb aquest. 

Per una banda, hi ha les formacions per aquelles persones que s’han 

incorporat breument a la companyia i necessiten aprendre del producte i del 

seu funcionament. Normalment aquestes formacions són realitzades per els 

tècnics de l’empresa.  

També hi ha formacions per els treballadors d’altres filials: tècnics d’altres 

països que necessiten aprendre d’un producte en concret o simplement 

necessiten una formació més profunda dels productes i serveis d’Espa.  

Per a l’empresa Espa és fonamental que el treballador conegui el funcionament 

del producte en profunditat per poder oferir al client el que més correspongui. 

 

4.1.3.10 Convencions 

A nivell internacional, anualment es porta a terme una convenció amb tots els 

directors de les filials a les oficines centrals d’Espa, a Banyoles. Aquesta 

convenció, que inclou els 13 directors internacionals i l’equip de treball de les 

oficines centrals, es desenvolupa durant una setmana a principis d’any, 

normalment abans de l’any nou xinés. La convenció, anomenada Summit, és 

una oportunitat per informar als alts càrrecs de les filials de les novetats que 

presentarà l’empresa, rebre el feedback de cada filial i fomentar el treball en 

equip.  
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Normalment, durant la Summit es presenta el balanç de l’any anterior i els 

pressupostos per el següent i les novetats de producte. També es focalitza en 

presentacions de projectes i serveis del departament de màrqueting, RRHH, 

postvenda i finances. A part de les presentacions, també es permet que els 

directors ens proporcionin el seu punt de vista i les seves mancances o millores 

que consideren que s’haurien d’implementar. Al mateix temps, es 

desenvolupen grups de treball entre aquests i l’equip de les oficines centrals 

per millorar les relacions i fomentar el treball conjunt. Relacionat amb aquest 

àmbit, també es realitzen activitats de coaching per ajudar a coneixes un 

mateix i a facilitar les relacions amb els altres.  

 

 

 

 

 

Il·lustració 14: logotip de la Summit realitzada el febrer del 2018. Font: imatge cedida per el 
departament de màrqueting d’Espa. 

 

Els directors de les filials avaluen molt positivament aquesta convenció ja que 

els és agradable poder connectar amb les filials de la companyia, conèixer la 

central i les persones que la constitueixen, actualitzar la línia de negoci 

conjunta i poder aportar suggeriments i millores per al conjunt de l’empresa. 

A nivell nacional, la filial Espanyola (que la central també es localitza a Espa 

Banyoles) realitza una convenció similar però amb els delegats d’Espanya per 

poder-los proporcionar la informació essencial per a la correcta comunicació 

entre les delegacions i l’empresa.  
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4.1.3.11 E-mail 

Els treballadors de l’empresa Espa es comuniquen generalment per e-mail. El 

servidor d’e-mail que s’utilitza és el Gmail, concretament el Gsuite per 

empreses. L’e-mail conté la firma de cada persona que determina el nom, l’e-

mail, la posició i càrrec i l’extensió de telèfon.  

Gràcies al GSuite per empreses, a part d’enviar informació per e-mail, també 

inclou diverses eines de comunicació interna. Per exemple, el Google Calendar 

s’utilitza per convocar reunions (concretant lloc i hora, sempre amb un 

recordatori), el Hangout permet realitzar videotrucades, el Keep per crear una 

llista de tasques pendents, el Google Drive per compartir documents amb 

diferents usuaris, entre altres. 

 

4.1.3.12 Correu intern 

Tot i que l’e-mail és el mitjà més utilitzat, també és útil l’ús del correu intern. El 

correu intern és el servei que t’ofereix enviar documents o material dintre de 

l’empresa, sempre anotant l’emissor i a qui va dirigit.  

El correu intern s’utilitza sobretot per transmetre documentació oficial (factures, 

certificats, documents originals) i materials físics (prototips i mostres, per 

exemple) entre departaments. Com ja s’ha explicat anteriorment, degut a que 

Espa té diversos els edificis físicament separats, hi ha una persona que es 

dedica diàriament a transmetre aquesta documentació internament des de 

l’emissor al receptor segons s’indiqui. 
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4.2 Opinions dels treballadors d’Espa 

Tal i com s’ha explicat anteriorment, l’enquesta no s’ha realitzat de forma 

aleatòria, sinó que s’han escollit els participants amb la finalitat d’obtenir un 

resultat més divers, seleccionant-los segons el seu grup professional i el 

departament on desenvolupa les tasques.  

L’enquesta s’ha realitzat a 15 treballadors d’Espa, dels quals 8 han sigut dones 

i 7 homes. En línies generals, quasi un 50% dels enquestats tenen entre 30 i 39 

anys, i un 40% entre 40 i 49 anys. S’ha enquestat a personal de direcció, 

administratiu, de producció, tècnics, comitè d’empresa, càrrecs entremitjos, cap 

de departament i responsable d’unitat, entre altres. D’aquests seleccionats, 

quasi un 50% treballa a Espa d’entre 11 i 20 anys, mentre que un 13% treballa 

a l’empresa fa més de 20 anys. Un 20% fa d’entre 6 i 10 anys que treballa a 

Espa i el 20% restant fa de 2 a 5 anys.  

Per tant, la majoria dels treballadors d’Espa fa més de 11 anys que està a 

l’empresa. Es podria definir com treballador fidel, que creu en l’empresa i en els 

seus valors.  

 

Pel que fa a la secció sobre la comunicació interna en termes generals, 

observem que un 53% està mitjanament satisfet de la comunicació interna a 

Espa, mentre que un 26% no està gaire satisfet i un 20% considera que sí ho 

està. Per tant, tres quartes parts dels entrevistats sí que estan satisfets amb la 

comunicació interna, mentre que la part restant no ho està.  

A la pregunta de valorar les eines de comunicació interna utilitzades, observem 

que la més puntuada positivament és l’e-mail, seguit del telèfon i del correu 

intern. En canvi, l’eina més puntuada negativament és la intranet, seguit del 

tauler d’anuncis i l’Icnita. Els enquestats asseguren que no utilitzen aquestes 

eines perquè no són conscients que existeixen o perquè no els hi veuen la 

utilitat. 

Pel que fa als valors corporatius que transmet l’empresa, generalment, tots els 

participants valoren que es comuniquen eficientment. La satisfacció al client i 
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l’eficiència empresarial són els dos valors que han obtingut una valoració més 

negativa.  

Els participants coincideixen que la comunicació interna a Espa podria millorar 

si es realitzessin activitats per prosperar el clima de treball, així com deixant 

clar els objectius de l’empresa i proporcionant feedback als treballadors. No 

consideren que creant un pla estratègic de comunicació interna ajudi a millorar 

aquesta.  

A continuació s’exposaran els resultats obtinguts sobre la relació del treballador 

amb els seus companys de feina. En general, la majoria conclou que manté 

una bona o molt bona relació amb els companys de departament.  

Tots els enquestats consideren que la informació no flueix amb facilitat, hi ha 

poc diàleg amb els companys i que la comunicació entre aquests és poc 

efectiva. En canvi, sí tenen clar a qui s’han de dirigir i el càrrec que té cada un. 

El canal que més s’utilitzen per comunicar-se amb els companys són, per ordre 

de puntuació, les reunions, l’e-mail, el telèfon i els grups de treball.  

A la pregunta oberta sobre com considera que es podria millorar la comunicació 

amb els companys, només s’han obtingut dues respostes que són “involucrar 

tot el departament en projectes comuns” i “intentar parlar i escoltar més 

tranquil·lament”. 

Pel que fa a la comunicació amb el superior, la majoria considera que la relació 

amb aquest és positiva. En general, tots els participants coincideixen que el seu 

cap sap motivar, escoltar les opinions del treballador, transmetre els valors 

d’Espa i presenta els resultats obtinguts degudament. Els aspectes menys 

valorats són que no ajuda a desenvolupar al treballador professionalment i 

tampoc transmet els objectius clars.  

La majoria de treballadors es comuniquen amb el seu superior realitzant 

reunions informatives, entrevistes, per e-mail o telèfon. En canvi, molts pocs 

utilitzen la missatgeria instantània ni la videotrucada. És a dir, els treballadors 

prefereixen comunicar-se amb el seu superior físicament si és possible i, sinó, 

ho fan a través de les noves tecnologies.  
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A la pregunta oberta sobre com podria millorar la relació amb el seu superior, 

han contestat que seria possible realitzant reunions setmanals per tractar els 

temes oberts, millorar el seguiment de les reunions i essent aquestes més 

freqüents.  

 

Quan se’ls ha preguntat respecte a la comunicació de l’empresa cap als 

treballadors, la majoria considera que coneix els productes i els serveis que 

ofereix Espa, comparteix els valors de la companyia, es sent part d’Espa i 

entén la seva situació al mercat. En canvi, molts determinen que no coneixen 

com els agradaria els resultats de l’empresa ni la seva situació econòmica. 

També coincideixen amb un 60% que el flux de comunicació és poc fluït, així 

com la dificultat per relacionar-se amb algunes persones (un 20% de respostes) 

i eines de comunicació ineficients (un 13,3%) pot afectar negativament la 

comunicació interna d’Espa. 

Finalment, a l’últim bloc de preguntes sobre la comunicació interna a Espa, els 

participants han valorat les eines de comunicació més utilitzades, les més 

eficients i les menys eficients.  

 

VALORACIÓ DELS TREBALLADORS D’ESPA DELS CANALS DE 

COMUNICACIÓ UTILITZATS 

CANAL MÉS UTILITZAT CANAL MÉS EFECTIU CANAL MENYS EFECTIU 

E-mail 66,70% E-mail 53,30% Correu intern 42,90% 

Telèfon 26,70% Reunions 26,70% Missatge instantani 21,40% 

Reunions 6,70% Telèfon 20,00% Reunions 14,30% 

     

Videotrucades 14,30% 

     

E-mail 7,10% 

 

Taula 5: quadre comparatiu segons els resultats obtinguts l’enquesta sobre els canals de 
comunicació utilitzats a Espa. Font: elaboració pròpia 
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Per tant, amb els resultats obtinguts, s’observa clarament que les eines de 

comunicació més utilitzades per els treballadors són també les més eficients. 

La comunicació per telèfon, en termes d’eficiència, observem que no està tant 

valorat com les reunions, que supera una posició. En canvi, les reunions que 

estan ben valorades eficientment, no són tant utilitzades. Això és degut que els 

treballadors coincideixen que és millor poder organitzar una reunió física amb 

les persones que estiguin implicades en un tema que fer-ho a través del 

telèfon, que suposa un fre a l’hora de discutir o aportar solucions. No obstant, 

les reunions es poden considerar poc efectives ja que sovint no s’organitzen 

amb antelació ni hi ha un seguiment després de la seva realització.  

Com a canals menys efectius, s’han puntuat a primera posició el correu intern, 

missatge instantani, reunions, videotrucades i e-mail.  

 

Per acabar l’enquesta, s’han proposat varies opcions de barreres 

comunicatives que podrien haver-hi a Espa i cada usuari havia de seleccionar 

les que creia que podien existir (es podia escollir més d’una opció). El resultat 

ha estat el següent:  

 

Gràfic 6: Resultats de la pregunta sobre les barreres comunicatives internes a Espa, inclosa dintre 
l’enquesta. Font: elaboració pròpia 
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Així doncs, els treballadors d’Espa consideren que sí hi ha barreres que 

impedeixen que la comunicació interna entre els públics de l’empresa es 

comuniquin amb facilitat, sobretot destacant els rumors i la informació poc clara 

i contradictòria.  

 

4.3 Anàlisi DAFO 

Gràcies a l’anàlisi crític de l’empresa i a les enquestes realitzades amb el 

conseqüent estudi dels resultats, podem determinar que existeixen uns 

elements que són beneficiosos i positius a Espa mentre que d’altres que es 

podrien millorar per facilitar la comunicació interna.  

Per presentar de forma visual aquesta informació i, tal i com recomanava 

Andrade (2005), a continuació s’ha elaborat un anàlisis DAFO per detectar els 

problemes i les necessitats existents. L’anàlisi DAFO és un sistema de 

planificació per avaluar les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats d’un 

projecte o empresa: 

 

D 

Debilitats 

- Els treballadors no tenen clar quin és el seu objectiu ni quines són les 

seves tasques a desenvolupar 

- Els superiors no proporcionen el feedback adequat als seus treballadors 

- La informació no flueix amb facilitat 

- Certes eines de comunicació presents actualment no són útils per als 

treballadors 

- No hi ha reunions setmanals amb els superiors per l’adequat seguiment 

de projectes 

- La transparència no es percep entre els treballadors 

- La situació econòmica d’Espa no es comunica de forma clara 
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Taula 6: anàlisi DAFO segons els resultats obtinguts a través de l’anàlisi crític i l’enquesta 

realitzada als treballadors de l’empresa Espa. Font: elaboració pròpia 

A 

Amenaces 

- Falta de recursos de la companyia per millorar els canals de comunicació 

ineficients 

- L’empresa no està actuant contra els rumors, la informació poc clara i 

contradictòria 

- Els treballadors insatisfets desencadenen un mal clima de treball dintre i 

fora de l’empresa 

- Es detecta un ambient de tensió entre els treballadors en alguns 

departaments 

F 

Fortaleses 

- La comunicació interna a Espa està ben valorada per els treballadors 

- Els valors corporatius es transmeten correctament i els treballadors 

s’identifiquen amb aquests 

- La relació amb els companys és generalment positiva 

- La relació amb el seu superior és efectiva 

- Les eines de comunicació més utilitzades són aquelles més eficients 

- Els treballadors són fidels a l’empresa i acostumen a treballar-hi molts 

anys 

O 

Oportunitats 

- Realitzar jornades per millorar l’ambient de treball 

- Determinar els objectius per a cada treballador desenvolupar les seves 

tasques correctament i augmentar el sentiment de pertinença 

- Establir protocol per realitzar més reunions setmanals entre els equips de 

treball 

- Transmetre la informació clara i homogènia per evitar rumors o 

informació falsa 

- Entrevistes organitzades des del departament de recursos humans per 

poder avaluar els treballadors i escoltar les opinions d’aquests 
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5. Conclusions 

Gràcies a tot el procediment de diagnòstic realitzat en aquest treball, ens 

permet concloure responent a les qüestions que inicialment es plantejaven. Un 

cop s’ha portat a terme el marc teòric que ha proporcionat la informació tècnica 

necessària per desenvolupar correctament aquest treball, així com els elements 

a tenir en compte per aconseguir una comunicació efectiva i el pla de 

comunicació interna amb totes les seves fases, podem extreure les següents 

conclusions un cop aplicada aquesta teoria a l’empresa Espa. 

Espa és una empresa històrica, que es va iniciar en un petit taller i que, gràcies 

a la visió i a l’habilitat dels fundadors, han aconseguit que avui en dia sigui una 

empresa internacional i una de les més importants de la província de Girona.  

Actualment a l’empresa no hi ha departament de comunicació interna que 

s’encarregui de les tasques corresponents, sinó que es gestiona des del 

departament de recursos humans conjuntament amb el departament de 

màrqueting i comunicació. Tal i com s’ha vist en el marc teòric, és important 

que el departament de comunicació interna (en aquest cas, el de recursos 

humans) estigui estretament en contacte amb l’alta direcció per una 

comunicació fluida. En el cas d’Espa, aquest requisit es compleix ja que els 

treballadors de recursos humans consideren que mantenen una comunicació 

molt fluida amb la direcció. 

Kreps (1990) determinava que les principals funcions de la comunicació interna 

són execució, coordinació, fomentació i socialització. En relació amb el cas 

d’Espa, l’execució dels objectius, metes i finalitats de l’organització estan ben 

transmeses des de la incorporació del treballador, però potser seria convenient 

anar recordant i motivant els treballadors periòdicament amb la finalitat de 

seguir un destí comú. Pel que fa a la coordinació de les activitats amb els 

treballadors per aconseguir els objectius que proposa la organització, gràcies 

als resultats obtinguts amb les enquestes, es detecta que en alguns 

departaments aquestes activitats, com les reunions, no són puntuals i no hi ha 
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un seguiment adequat i, per tant, és difícil perseguir l’objectiu que s’ha proposat 

inicialment. Promoure la realimentació dels treballadors a direcció, en el cas 

d’Espa, en molts casos s’ha observat que la bidireccionalitat és dificultosa i que 

s’haurien d’establir més eines per aconseguir aquest propòsit tant destacat. 

Finalment, els membres d’Espa consideren que hi ha una bona socialització 

dins i entre departaments, però que es podria millorar realitzant més activitats 

per fomentar la seva relació fora del lloc de treball.  

Per solucionar els problemes de comunicació que s’han detectat, es podrien 

crear programes d’orientació dels treballadors per poder-los aportar la 

informació necessària pel correcte desenvolupament de les seves tasques. Per 

mantenir els treballadors informats, es podrien fer sessions informatives de tota 

la corporació per tractar temes com balanços de l’empresa, nous productes, 

nous projectes, noves metes, etc. En aquestes sessions, el treballador també 

tindria l’oportunitat de fer preguntes o resoldre dubtes. En àmbit més lucratiu, 

es podrien crear premis per els treballadors més eficients, jornades de portes 

obertes pels familiars dels treballadors o activitats per millorar l’ambient de 

treball entre departaments, com podria ser, per exemple, formacions de 

coaching i de team-building. 

Gràcies a les enquestes realitzades, s’ha pogut extreure una percepció general 

que l’empresa no transmet la informació de forma clara i que, sovint, aquesta 

situació provoca que es generin rumors o circuli informació falsa entre els 

treballadors. Per modificar aquesta situació, seria convenient que Espa adoptés 

una estratègia de comunicació transparent. La transparència de informació 

provoca que l’ambient de treball sigui positiu i la comunicació interna sigui 

favorable.  

En relació amb les eines de comunicació, també seria interessant optimitzar els 

recursos dels canals i invertir en aquells que són eficients per als treballadors, 

com serien les reunions i el telèfon. Aquells que per els treballadors no són 

efectius podrien deixar-se d’utilitzar o donar-los-hi una altra funció. Per 

fomentar una comunicació horitzontal entre els treballadors, poder-se conèixer 

aquells que pertanyen a diferents departaments i les noves incorporacions, 
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seria interessant dissenyar una revista interna mensual i distribuir-la als centres 

de treball. Aquesta podria incorporar diferents apartats com: nous productes, 

nous actes i esdeveniments, fites que s’han aconseguit, noves incorporacions a 

la plantilla i informació més personal i còmica per aproximar els treballadors. 

També mencionar la importància que les empreses s’adaptin a l’evolució del 

temps i a les noves tecnologies, considerant l’eficiència que aquestes 

proporcionen. En el cas d’Espa, l’eina com el tauler d’anuncis podria 

modernitzar-se adaptant un espai a la intranet per poder penjar la informació 

necessària o habilitant un altre lloc electrònic que faciliti el flux de comunicació.  

Personalment i per finalitzar, considero que no hi ha empresa més exitosa que 

aquella que té els treballadors motivats i valorats. El públic intern d’una 

empresa és l’actiu més important i sovint no se’ls presta la suficient atenció. Per 

tant, gràcies a l’estudi realitzat i al conseqüent anàlisi a un cas real, puc afirmar 

com n’és d’essencial un pla de comunicació interna amb objectius específics i 

la seva correcta aplicació. Com ja s’ha anat repetint al llarg d’aquest treball, la 

comunicació interna eficaç proporciona benestar a l’empresa, motivació i 

satisfacció per els treballadors i, en definitiva, un benefici per ambdues parts.  
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