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“El més important en la comunicació és escoltar el que
no es diu” (Peter Drucker)

Punt de partença (context):
COACCIÓ

TRANSACCIÓ

PERSUASIÓ

IDENTIFICACIÓ

JERARQUIA

INCENTIUS

IDEES I DADES

PERTINENÇA I EMOCIONS

DECISIÓ

NEGOCIACIÓ

CONVICCIÓ

ADHESIÓ
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“Els homes sabis parlen perquè
tenen alguna cosa a dir, els
necis perquè han de dir alguna
cosa” (Plató)

Informar
Ser
informat

Animar

Explicar

Conèixer

Ser
conegut

COMUNIQUEM PER...

Motivar

Punt de partença (tecnologia):
Influenciar

Entendre

Convèncer

Ser entès

Negociar
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“El problema més gran de la comunicació és la il.lusió
de que ha tingut lloc” (George Bernard Shaw)
“M’és igual que no
se la llegeixin…vull
que rebin aquests
articles”

Punt de partença (repertoris):
No s’admeten
preguntes

Això no ho
podem dir

Ús de l’email
com a “fedatari
públic”

“Ja et vaig
enviar un
correu fa dies”
“Podem programar
en bucle vídeos de
youtube amb imatges
boniques perquè…”
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“Ostres, no
vam pensar
en qui
actualitzaria
els
continguts”

“La comunicació humana és la clau de l’èxit personal i
professional” (Paul J. Meyer)

I els pitjors de tots els repertoris…:
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“Per a comunicar-nos efectivament,

hem d’adonar-nos que tots som
diferents en la forma com percebem
SENTIR
el món i usar aquest coneixement
com a guia per a comunicar-nos
amb els altres”
ESCOLTAR (sentir +
(Tony Robbins)
interpretar)

L’ABC…
No és parlar,
és escoltar…,
I escoltar no per rebatre
o respondre,
sinó per conèixer:

ESCOLTAR ACTIVAMENT (escoltar amb
interès i amb atenció continuada)

ESCOLTAR EMPÀTICAMENT (escoltar activament apartant els
referents personals, els nostres desitjos o els nostres
prejudicis)
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“Pren avantatge de cada oportunitat per a practicar les teves
habilitats comunicatives, perquè quan sorgeixin ocasions
importants, tindràs el do, l’estil, la nitidesa, la claredat i les
emocions per afectar a d’altra gent” (Jim Rohn).

EXEMPLE 1: relacions laborals: gestió relació amb RLT i interlocució directa amb els
treballadors.
EXEMPLE 2: acomiadaments disciplinaris.

És a través de la conversa que es construeix una relació de confiança, que
permet donar males notícies de la millor manera possible i utilitzar les bones
notícies per a reforçar les relacions dins la comunitat.
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“Quan canviem la forma en que ens comuniquem,
canviem la societat” (Clay Shirky)
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Crear els espais i els temps: si no, només creem “comodities”.
Crear connexions: mai des dels despatxos, sempre a “peu de carrer” i cara a
cara (mirant el fons de l’ull).
Crear significats i contextos: converses significatives per poder arribar a
l’arrel del problema.
Crear autenticitat: “El que som capaços de sentir, som capaços de dir”
(Cervantes).
Crear espais veritablement democràtics (igualtat, llibertat, pluralisme i
justícia): …crear consensos des de la PARAULA i des dels VALORS EN ACCIÓ
RESPECTE, COMPASSIÓ I COMPRENSIÓ…EXEMPLARITAT.
Crear la idea del “VALOR DE LA CONVERSA (disciplinada)” a tots els nivells
de la organització (contra l’estereotip del “això es perdre el temps”).
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“Digues quelcom millor que el silenci, i si no, sigues
silenciós” (Pitàgores).

Canviem les organitzacions “mudes”, per organitzacions
“silencioses”, perquè “el so és el primer moviment d’allò
immòbil”, l’origen de la reflexió, la comprensió i
l’enteniment.
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