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Parker

Els missatges i el to comunicatiu a la xarxa.

El to i l'estil de les comunicacions digital respondran a la intenció comunicativa per la qual s'han 

fet, no té sentit definir un estil  limitant i únic. No obstant es proposen una sèrie de 

recomanacions destinades a crear un to propi i identificador:

Cal evitar els missatges automàtics tant com sigui possible. A la botiga en línia, per una 

qüestió legal, s'emetran correus automàtics de confirmació d'alta de nous usuaris i de 

confirmació de comanda, però en els altres casos s'evitaran tant com sigui possible.

Quan algú s'adreci a la Cooperativa a través de qualsevol suport digital cal respondre-li de 

forma personalitzada i tant aviat com sigui possible, fins hi tot en els missatges de 

cortesia.  hores és el temps màxim d'espera per rebre un correu de resposta.

La Cooperativa respon a una sèrie de principis i valors comuns per a tota la comunitat, que 

s'han de mantenir i defensar, els missatges mostraran aquest posicionament. El discurs 

que s'emet en nom de la Cooperativa no és neutre.

No hi haurà posicionament sobre corrents polítiques, clubs esportius i grans col·lectius si 

l'opinió expressada no representa la totalitat dels socis de la Cooperativa.

La Cooperativa defensa fermament el respecte absolut pels valors universals, pel 

reconeixement positiu per cada una de les persones, la multiculturalitat i la diversitat.

Darrere tots els missatges hi ha una veu clarament humana, que tot i que és plenament 

conscient que parla en nom de la Cooperativa, mostra sensibilitat, atenció, respecte, 

interès pels missatges dels altres, proactivitat i disposició per la conversa.

La valors essencials en el discurs de la Cooperativa

Per construir un missatge coherent i únic és important compartir una sèrie de valors i 

interpretacions de la realitat que ajudaran a prendre decisions encertades. En aquest sentit es 

proposa:

Pel que fa a l'activitat agrícola, una defensa d'una visió moderna del treball agrícola:

- Compromesa en la conservació de la producció autòctona, dels productes i 

varietats pròpies del Priorat.

- Conscient de l'evolució de l'agrícola postindustrial, que fuig de la intervenció 

desmesurada, l'ús excessiu de productes químics i d'adobs i rebutja la 

sobreproducció.
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- Oberta a la recerca agronòmica, a la innovació i a l'aplicació de noves tècniques 

agrícoles que defensin el valor del producte local i diferenciat, la qualitat de vida 

dels consumidors, dels productors i del medi ambient.

- Professionalitzadora, que reconeix en el pagès a una persona formada, 

coneixedora del seu treball, que entén la seva tasca dins d'un món contemporani, 

gens bucòlic i plenament integrat en una estructura socicultural.

- Amb una visió comercial positiva, conscient de les necessitats del consumidor, que 

inclou la comercialització dels productes dins les tasques que cal dur a terme.

- Dialogant, oberta a comprendre les necessitats dels nous consumidors i a 

participar en resoldre-les.

Pel que fa a les persones que formen la comunitat de la Cooperativa Falset Marçà:

- Conscient del valor individual i personal de cada una de les persones que formen 

part de la Cooperativa. Valorant, reconeixement i aprenent de cada un dels seus 

membres.

- Defensora del treball col·laboratiu, com a fonament de la Cooperativa i com a 

pràctica plenament vigent en la societat del coneixement.

- Intransigent amb les accions destinades a buscar el benefici individual com a únic 

objectiu.

- Difusora d'una dinàmica vital vinculada al Priorat i viscuda amb una concepció 

contemporània, universal i sense límits.

Pel que fa a l'activitat comercial de la Cooperativa:

- Proactiva en benefici de la bona imatge perdurable de la Cooperativa.

- Internacionalitzadora, oberta a un món dinàmic i multicultural.

- Generadora de valor, amb l'aportació d'un producte de qualitat, beneficiós per al 

consumidor i per al productor.

- Oberta i dialogant amb el client, escoltant recomanacions i valorant-les en benefici 

de tothom.

- Conciliadora i capaç de gestionar positivament els missatges negatius, que 

aparentment van en perjudici de la Cooperativa.

- Defensora del treball i dels productes de la Cooperativa.

- Observadora i comunicadora, capaç de reconèixer la millor forma de presentar i 

oferir el seu producte al mercat.

- Humana, rebutjant una ambició desmesurada pel benefici econòmic ràpid sense 

un intercanvi just.
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