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UUNN II TTAATT   DDEE   CC OO NN EE II XXEEMM EE NNTT   

XXaarrxxeess  ssoocciiaallss  

ccoorrppoorraattiivveess  
“Més que de gestió del coneixement, hem de parlar de gestió del 

flux del coneixement, de com minimitzar les barreres que 

impedeixen que circuli”  

Frank Leistner 
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Què és? 

 Les xarxes socials corporatives són una evolució de les intranets que 

permet organitzar la comunicació i la circulació de la informació a partir de 
l'aplicació d'eines de compartició i col·laboració inspirades en les 

disponibles a les populars xarxes socials, per bé que amb l'accés restringit 
només per a persones empleades i altres stakeholders de l'organització. 

 La implantació d'una xarxa social corporativa suposa un canvi cultural 

important: deixar de considerar la informació com un actiu que confereix 
poder a qui la controla i passar a considerar-la com un actiu que defuig 

l'estancament i que només té sentit en tant que circula i es conforma de 
manera col·lectiva. 
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 Les principals diferències entre una xarxa social corporativa i les 

tradicionals intranets o portals de l'empleat són: 

 En les plataformes tradicionals els canals de comunicació estan 

molt controlats i solen fluir segons un model unidireccional 
business-to-employee. Les possibilitats bidireccionals o d'interacció 

col·lectiva són limitades. 

 Algunes iteracions més recents de models d'intranet, a partir de 

2008, integren elements 2.0 que han permès el sorgiment d'espais 
virtuals col·laboratius. Tanmateix, aquests espais no deixen de ser 

un afegit que no suposa una estructuració social de base. 

 En les xarxes socials corporatives, múltiples eines socials com ara 

la gestió d'identitats, els sistemes de notificació i la valoració i 
compartició de continguts estan integrades d'arrel, fet que permet 
trencar els compartiments estancs (geogràfics, 

departamentals, personals) que tradicionalment obstrueixen el flux 
de la informació. 

 Els principals avantatges d’implementar una xarxa social corporativa a 
les organitzacions són: 

 Facilita la compartició d'informació entre equips amb dispersió 
geogràfica o multidepartamental. 

 Genera sentiment de pertinença entre els membres 
d'organitzacions que tenen una estructura organitzativa complexa 

(organitzacions d'organitzacions).  

 Consolida i fa accessible el know-how intern. 

 Ajuda a identificar el talent intern. 

 El model del Software as a Service (SaaS) permet una adopció 
gradual i l'actualització amb noves funcions, sense les grans 

despeses que suposava en el passat un canvi de programari. 

 Trasllada dinàmiques, ja molt esteses fora, a les organitzacions: 

les persones treballadores són ja majoritàriament clients digitals 
de molts serveis. 

 La seva implantació pot suposar un impuls cap a la unificació 
d'eines disperses i l'assoliment d'un punt d'accés únic. 

 Els principals obstacles a la implantació de les xarxes socials 
corporatives són: 

 Por al canvi cultural. 

 Reticències generacionals. 

 Organitzacions excessivament jerarquitzades i verticals. 

 Necessitat de persones dinamitzadores i d’usuariat pioner. 
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Eines  

 Eines 2.0: aquestes eines ja s'han anat integrant gradualment a les 

intranets, però en la majoria de casos la seva presència és fruit de 
necessitats puntuals o una addició que no està integrada amb la resta de la 

intranet: blogs, fòrums, xats, wikis, calendaris compartits.  

 Eines socials: són l'autèntic factor diferencial del salt a una concepció 

social:  

 Perfils personals i col·lectius (per exemple, d'un departament o un 

projecte).  

 Eines de compartició: permeten compartir informacions amb 

determinats perfils o grups de manera selectiva. 

 Eines d'etiquetatge: tags o etiquetes identificadores que permeten 

vincular un text, imatge, vídeo, enllaç o marcador amb un 
concepte, persona usuària, lloc o categoria. 

 Eines de recerca: motors de recerca que permeten localitzar 

informació de manera senzilla. Es veuen facilitades per 
l'etiquetatge social de la informació. 

 Eines de valoració: permeten expressar aprovació, interès o 

participar en una votació en relació a les informacions compartides 
a la xarxa social corporativa. 

 Plataformes de programari: caldrà que la solució per la qual optem 
s'adeqüi a les característiques de la nostra organització. Per aconseguir-ho 

cal formular-se algunes preguntes clau: 

 Plataforma cloud o hostatjada en servidors propis? La resposta 

dependrà del grau de confidencialitat i sensibilitat de la informació 
que es comparteixi, de si disposem d'un suport tècnic intern en IT 

que ens permeti actualitzar i mantenir la xarxa, i del nombre de 
persones usuàries de la xarxa. Les solucions cloud solen calcular el 
cost segons el nombre de persones usuàries al mes. Les solucions 

hostatjades en servidors propis solen requerir una llicència inicial. 
Alguns productes s'han integrat en paquets corporatius més amplis 

(per exemple, Sharepoint forma part de l'oferta de Microsoft Office 
365). Microsoft també ofereix la plataforma Yammer, una 
plataforma obertament social des de la seva concepció. 

 Plataforma estàndard o adaptada a les nostres necessitats? La 
resposta dependrà de si requerim una integració completa amb 

bases de dades i eines ja existents. En aquest cas, a banda del 
cost de la plataforma caldrà preveure el cost d'adaptació de l'eina 

a les nostres especificitats per part d'una consultora o servei 
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tècnic. Si s'opta per una solució adaptada, és recomanable apostar 
per plataformes de codi obert (open source), ja que ofereixen 
major flexibilitat i transparència. És el cas de la plataforma Liferay. 

Aquestes solucions també són més flexibles a qüestions importants 
com ara l'opció d'usar la xarxa en llengua catalana. 

La dada 

Segons la primera enquesta “Transformación digital en RRHH 2015”, realitzada 
per Incipy, Inesdi i Digital Business a partir d'una mostra de més de 100 

directors i directores de RH a Espanya, només el 13% de les organitzacions 
reconeix tenir el procés molt avançat. La comunicació interna se segueix 
canalitzant majoritàriament a través d'una intranet, tot i que un 33% de les 

organitzacions disposen o estan en procés d'implantació d'una xarxa social 
corporativa per potenciar àrees com el treball en xarxa. L'ús predominant de les 
xarxes socials es registra en aquests moments en la selecció de talent i en la 

promoció de la marca corporativa. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISSENY 
 

 Cal dissenyar la xarxa social corporativa en funció 

de quines àrees vulguem potenciar. Tenim 
problemes de comunicació interna? Problemes per 
treballar en xarxa?... 

 Cercar aliats i sponsors interns.  

 Triar la solució tecnològica en funció de les 
característiques de la nostra organització. 

 Analitzar els punts febles de la intranet actual i 

decidir quina experiència d'usuari volem oferir en 
la renovada. 
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L’experiència 

 

 El Port de Barcelona és un dels principals ports marítim, industrial, 
comercial i pesquer de la Mediterrània. Només durant els 5 primers mesos 

de l'any 2015 va registrar un tràfic de mercaderies de més de 18 milions de 
tones i de més d'un milió de passatgers. 

PROVA PILOT 

 És important començar amb una prova pilot 
restringida, per exemple, a una àrea organitzativa 
o geogràfica.  

 Identificar les persones impulsores o 

ambaixadores: les xarxes socials corporatives 
necessiten valedores, persones que animen els 
companys i companyes i reactiven els grups i les 
converses quan decauen. Cal triar-les entre les 
persones usuàries més actives i entusiastes. 

 Detectar mancances a corregir abans de la 
generalització de la xarxa. 

IMPLANTACIÓ 

 Acompanyar el llançament de la xarxa d'una 
campanya de comunicació interna que destaqui 

que és una eina que aporta valor al nostre treball, 
que ens ajuda a resoldre reptes concrets. 

 Realitzar accions formatives i de sensibilització. La 
xarxa s'ha de veure com quelcom que es va 
construint entre tots, no com un invent de RH o 

d'IT. 

 Trencar el gel i la por a participar estimulant en un 
principi la participació en les àrees de menor 

exposició i menor risc per a les persones usuàries.  

 Mesurar les mètriques i ràtios d'ús. 
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 D'acord amb una visió de la comunicació interna com a eina que permeti 

generar condicions per a la transformació de l'organització, el Port de 
Barcelona va decidir apostar per la substitució de la intranet per una xarxa 

social corporativa. 

 Les fases del procés van ser: 

 Implantació del nou model de comunicació (transició). 

 Grups transversals de treball (col·laboratiu i coneixement 

col·lectiu). 

 Potenciar i aprofitar el talent individual. 

 Els seus principals elements de disseny són: 

 Capçalera i cercador sempre visibles. 

 Un assistent virtual que respon les preguntes més habituals que al 
començament rebien RH i IT. 

 Bombolla que alerta de tasques pendents i notificacions. La 
persona usuària pot decidir la freqüència amb què rep correus i 

notificacions. 

 Model basat en un mur que es va renovant, fet que manté 

l'interès. La pròpia persona usuària pot descarregar aplicacions i 
triar quines té a la pàgina d'inici. 

 Algunes de les claus que expliquen l'èxit de la implementació van ser: 

 Integració del correu electrònic i de les aplicacions d'ús més 

freqüent en una sola eina segons el model de punt d'accés únic. 

 Una clara demarcació entre l'espai social i la comunicació 

corporativa: les persones publiquen des de l'àmbit del seu 

departament, fet que els dóna una certa responsabilitat 
representativa del seu departament. 

 La flexibilitat en les opcions de compartició: qui publica pot decidir 

quins àmbits poden veure les publicacions, si es permeten 
comentaris i si es permeten "m'agrades". 

 

 

 Fundat al 1962 a Bilbao, el Grupo Eulen realitza una àmplia gamma 

d'activitats de neteja, seguretat, serveis auxiliars, FS&M (Facility Services 
and Management), serveis sociosanitaris, manteniment integral, treball 
temporal i medi ambient, entre altres. Amb presència a 14 països, 

l'organització compta amb més de 78.000 persones empleades. 



 

Un i tat  de  Cone i xement  – Xarxes soc ia ls  co rpo rat ives  

Feb re r  20 1 6  

factorhuma.org  -7- 
Fundació Factor Humà 

 A finals de 2012 decidí endegar un projecte de renovació total de la seva 

intranet, tot apostant per la potenciació dels elements socials. Els seus 
responsables de tecnologia optaren per la solució de codi obert Liferay. 

L'aposta per una solució consolidada permeté una implantació àgil de la 
nova xarxa corporativa: en un període de cinc mesos els nous fluxos de 
treball i comunicatius estaven operatius per a unes 3.000 de les seves 

persones empleades. 

 La segona fase del projecte va consistir en ampliar l'accés a totes les 

persones empleades de les diferents filials del grup i en el desenvolupament 
de les eines socials i col·laboratives amb les quals els/les empleats/des 

poden formar equips de treball i grups d'interès (comunitats) amb altres 
companys i companyes, fins i tot de diferents països. 

 Un pas clau del procés d'implantació és la integració d'un sistema de 

gestió d'identitats que permet tenir accés a diferents sistemes externs 
d'informació des de la mateixa plataforma. Això facilita l'estratègia de 

convertir la xarxa corporativa en un punt d'accés únic a tots els sistemes. 

 Les persones responsables del projecte assenyalen que un dels punts 

forts de la solució triada fou la facilitat per crear nous mini-sites amb un 
simple clic, adaptats a les necessitats de cada filial i modificables en 

qualsevol moment. Aquesta funcionalitat ha estat clau per fomentar 
l'intercanvi dinàmic de continguts i la interacció entre empleats i empleades. 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Carrillo Pozas, Ana. La intranet social. Barcelona: UOC, 2014 

Leistner, Frank. Connecting Organizational Silos: Taking Knowledge Flow 

Management to the Next Level with Social Media. Hoboken: Wiley, 2012. 

 

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

La intranet social 

Blog d'Ana Carrillo, autora del llibre La intranet social, on parla de models 
d'èxit, estratègies d'implementació i tendències en programari. 

http://www.laintranetsocial.es/ 

 

 

http://www.laintranetsocial.es/
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La intranet social – Libro blanco (pdf) 

Complet document publicat per la consultora Adesis Netlife que analitza els 

avantatges i obstacles en una estratègia d'intranet social. 

http://www.adesis.com/pdf/LIBRO_BLANCO.pdf 

 

Slack 

Eina de comunicació en equip que aspira a substituir l'element més 

incommovible i refractari al canvi de les tecnologies d'Internet: el correu 
electrònic. L'eina ofereix flexibilitat en la creació de canals i en l'etiquetatge de 

la informació segons el model de les xarxes socials. 

https://slack.com/ 

 

Gómez del Pozuelo, Elena; Ranera, Mireia; Sánchez, Joana. “Els 5 mites de les 

Xarxes Socials Corporatives”. Expansión, 12/06/2013. 

Article sobre les reticències més habituals a l'hora de plantejar-se impulsar una 

xarxa social corporativa. 

http://www.expansion.com/blogs/lideres-digitales/2013/06/12/los-5-mitos-de-
las-redes-sociales.html 

 

“Trobada del Grup de Comunicació Interna: Xarxes socials corporatives, palanca 

de canvi, productivitat i innovació”. Fundació Factor Humà, 17/09/2015. 

Trobada de la Fundació Factor Humà amb la intervenció de Mireia Ranera, 

experta i referent en la transformació digital de les empreses, i amb els casos 

pràctics de Grup TCB i de Port de Barcelona. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1
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