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Comunicació

Fets:

• Tots comuniquem.

• Tot comunica.

Preguntes:

• Ens agrada allò que comuniquem?

• El que comuniquem és congruent amb com som i amb el que fem?

• El que transmetem és rebut pels que ho han de rebre?

• El que transmetem és rebut pels que ho reben en el sentit desitjat?

• Tothom dins una organització comunica el mateix?



Comunicació

La comunicació és:

• La transmissió o intercanvi d’informació.

La comunicació humana és un fet:

• Dinàmic, perquè està en continu moviment i no es limita a una relació entre l’emissor i el receptor estàtic.

• Inevitable, doncs és impossible no comunicar, fins i tot el silenci comunica.

• Irreversible, perquè un cop realitzada, no es pot tornar enrere, eliminar o ignorar.

• Bidireccional, perquè hi ha una resposta en ambdues direccions. 

• Verbal i no verbal, perquè implica la utilització d’ambdós llenguatges en alguns casos.



Comunicació

Revista Breus
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Comunicació



Web MútuaTerrassa



Intranet MútuaTerrassa



Estratègia

L’estratègia és: 

• Un conjunt d’accions que es duen a terme per tal d’assolir un determinat objectiu.

• L’estratega era el líder de l’exèrcit.

Trets de l’estratègia:

• Obtenir objectius. 

• Tenir avantatges sobre els competidors. 

• Guanyar. 

• Consistència estratègica (coherència interna i externa). 

• L’estratègia –com la reputació- no es juga en el curt termini.    



Estratègia

Estratègia militar (l’art de la guerra, Sun Tzu, Xina, fa 2500 anys):

“Si coneixes l’enemic i et coneixes a tu mateix, no tens perquè témer el resultat de 

cent batalles”.

“Si no coneixes l’enemic, però et coneixes a tu mateix, tens les mateixes possibilitats 

de guanyar que de perdre”.

“Si no coneixes l’enemic ni et coneixes a tu mateix, cada combat serà una derrota”.

• Ètica, lideratge, coneixement de l’entorn, eficiència, agilitat, disciplina, …



Actuacions

Primer:

Conèixer-nos a nosaltres mateixos.

Segon:

Aglutinar-nos al voltant d’un projecte, d’uns objectius, 

d’una visió.

Tercer:

Definir què comunicar i a qui; i ... fer-ho.



Identitat corporativa

• MútuaTerrassa ha anat creixent i adaptant-se a les 
necessitats de la població.

• Aquest creixement ha fet anar consolidant:

• Els trets diferencials.
• Els valors, el caràcter que defineix l’entitat.
• L’energia.
• La manera de prioritzar la dedicació als altres.
• La voluntat de servei.
• El propòsit de millorar la qualitat de vida de    

totes les persones amb qui ens relacionem.

• Al darrera d’aquesta transformació hi ha un elaborat 
procés de definició, potenciació i renovació de la 
visió, els valors i la identitat de la institució.



Identitat corporativa

• Per aquest motius MútuaTerrassa va fer un estudi per concretar, promoure i 

potenciar tots els elements que ens fa ser diferents i així identificar la visió i els 

valors: 

- La visió: 

- Ser referents en totes les activitats que desenvolupem, gosant ser diferents 
en la prestació de serveis –tant públics com privats- amb un fort desig 
d’expansió i evolució continuades, essent permeables a l’entorn tot 
mantenint la nostra identitat, solvència i compromís social. 

- Valors:

- Ètica
- Eficiència
- Innovació
- Anticipació
- Agilitat
- Voluntat de servei
- Il·lusió



Identitat corporativa

• Aquest projecte va incloure unes entrevistes a 

diferents professionals de la nostra entitat per 

detectar com viuen i veuen MútuaTerrassa.

I així definir, tot allò que fa singular la 

organització � IDENTITAT CORPORAVITA



Identitat corporativa

• Finalment, es van publicar totes les entrevistes a l’Intranet, Web i a la revista 

corporativa Mútua Comunicació i es van enviar a tots el professionals l’edició d’uns 

Breus.



Identitat corporativa

• NO COMUNICAR-LOS.

• Bé, sí que els varem comunicar, però NO de la manera “habitual”.

• Comunicar actuacions (realitats) que s’alineen amb els objectius, els valors i els 

elements clau de la visió.

• No explicar elements intangibles; no “vendre fum”.

• Reforçar la comunicació de tot allò que, estratègicament, ens duu a assolir els 

nostres objectius. 



Campus Universitari de Salut MútuaTerrassa

• Situació al centre de la ciutat de Terrassa, davant del Parc de Vallparadís.

• Campus de la UPC just a l’altre riva del Parc de Vallparadís.

• Referent de docència des de l’any 1980.

• Espais i tecnologia per a la recerca i docència.

• Punt de trobada d’estudiants i professionals per a la formació universitària.

• Col·laboració amb universitats i centres d’estudi de prestigi.

• Punt de referència per apropar els nostres coneixements a la població.

• L’Hospital Universitari MútuaTerrassa.

• El Centre Vallparadís (sociosanitari, residencial, ...).

• Fundació MútuaTerrassa per la Docència i la Recerca Biomèdica i Social.

• Molts edificis interrelacionats on es practica la difusió de coneixements de les 
ciències de la salut.  



Campus Universitari de Salut MútuaTerrassa

• La idea de Campus Universitari de Salut (alineació amb estratègia).

• El Campus Universitari de Salut s’ha concebut com un entorn dinamitzador per la 
gestió del coneixement, la docència i la recerca, presents dia a dia en els àmbits  
d’actuació de MútuaTerrassa.

• Sota aquest espai científic hi tenen cabuda:

- Els edificis

- Aules

- Laboratoris

- Instal·lacions 

- Tecnologies

• Innovar i caminar cap a l’excel·lència seran la clau per desenvolupar el futur del 
Campus Universitari de Salut.





Campus Universitari de Salut

• Una de les instal·lacions claus del Campus Universitari és l’Edifici Docent:

- 1000 m2 d’instal·lacions per a les activitats formatives presencials

- Capacitat de 350 alumnes

- Disposa de 13 sales destinades a formació: una sala d’actes i 12 sales que es 

poden adaptar a les necessitats formatives, equipades amb alta tecnologia.



Nova Identitat Visual





Nova Identitat Visual

• Redefinició de la identitat corporativa per concretar, promoure i potenciar aquells 

elements que identifiquen la organització

- Mitjançant un estudi a partir de la realitat del grup, de les seves empreses i 

serveis, de la visió i projectes de futur dels seus responsables i de les 

necessitats i expectatives de les seves audiències

• La nova identitat visual concepte d’energia i sinèrgia

- Expressa institució moderna, plural i activa, dinamisme, emoció, impuls, 

expansió i creixement � Valors que caracteritzen la organització

- Logotip format per punts en moviment, que representen l’energia i sinergia, el 

conjunt d’activitats i diferents sectors que integren MútuaTerrassa

- L’eslògan “Arribem més lluny” que acompanya la difusió de la marca



Nova Identitat Visual

• Nova Arquitectura de marca



Nova Identitat Visual

• Nova Arquitectura de marca



Aplicació a diferents elements de la nova Identitat Visual



Aplicació a diferents elements de la nova Identitat Visual



Aplicació a diferents elements de la nova Identitat Visual



Aplicació a diferents elements de la nova Identitat Visual



Aplicació a diferents elements de la nova Identitat Visual





Aplicació a diferents elements de la nova Identitat Visual

• Text Brandclip



En acabar…

• No tenim els pressupostos d’altres sectors o d’una 

multinacional.

• Cal prioritzar bé on ens centrem.

• Hem preferit “predicar amb exemples”.

• Mai no és suficient la comunicació que fem.

• El més important no és fer molt o poc, sinó que el que es 

faci vagi en la bona direcció (alineat amb l’estratègia).


