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POLÍTICA DE COMUNICACIÓ 

CORPORATIVA 

 

La política de Fupar en l’àmbit de la comunicació corporativa té com a punt de 

partida la concepció que “tot comunica”. Des dels correus electrònics que 

enviem als nostres grups d’interès i a les persones de l’organització mateixa, 

fins als missatges que publiquem a les xarxes socials i als canals de 

comunicació tradicionals, o la manera com ens relacionem amb el nostre entorn 

diari a través de la comunicació oral i no oral.  

En definitiva, tot allò que diem i la forma en què ho fem formen la imatge que 

l’entorn té sobre Fupar i sobre com posem en valor la nostra missió, els nostres 

valors i la nostra identitat. 

Aquesta política determina com hem de tractar la comunicació interna i 

externa de Fupar. La seva aplicació i compliment és responsabilitat de totes 

les persones treballadores de l’entitat i, fins i tot, s’aplica a grups d’interès 

molt propers, com és l’equip de voluntariat. Els objectius principals que es 

deriven d’aquesta política són: 

 Definir la política de comunicació corporativa 

 Assegurar la coherència i transparència en totes les nostres 

comunicacions internes i externes 

 Definir la comunicació a través del correu electrònic i la informació 

escrita a les persones usuàries. 
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Tota comunicació sobre l’activitat i esfera de Fupar ha de ser honesta i 

transparent. Ha d’estar basada en informació contrastada i veraç, donant 

compliment així als valors de l’entitat i l’estratègia corporativa.  

Cal considerar que el correu electrònic i WhatsApp s’han convertit en el 

principal canal de comunicació intern i extern de les organitzacions. Per això, 

fem incidència especifica a través de normativa ad hoc de com hem d’utilitzar el 

correu electrònic i els sistemes de missatgeria instantània de Fupar, i com hem 

de comunicar-nos amb les persones usuàries i les famílies, la clientela, els 

proveïdors, els companys i companyes, i els col·laboradors i col·laboradores.  

Tota la plantilla i els grups d’interès formen part important de la comunitat 

virtual i de comunicació en línia, i per això potenciem els diferents grups 

d’interès a les xarxes socials, i animem a participar-hi, publicant i expressant 

comentaris, usant els mitjans que posen a l’abast les diferents xarxes socials 

per escalar i fer arribar més lluny els nostres missatges.  

A més, encoratgem a proposar nous continguts que puguin aportar valor a la 

nostra clientela i col·laboradors/ores, demostrant el nostre know-how, i 

reforçant la nostra marca.  

Per això, cal seguir sempre les polítiques i procediments de Fupar, estar 

alineats amb els nostres valors i missió, respectar la imatge corporativa i que 

els continguts siguin revisats per la persona responsable de comunicació 

corporativa. 

Amb tot, amb la correcta implementació de la política de comunicació 

corporativa i la interiorització que tots els nostres actes individuals i 

col·lectius comuniquen, aconseguirem donar a conèixer les activitats i serveis  

segons els nostres valors, missió i estratègia comunicativa.  

 

 

       Terrassa, maig de 2020 


