Una trobada per reforçar la comunicació interdepartamental

Torra S.A. celebra la seva Jornada
Corporativa sobre la importància del treball
en equip per a l'empresa funerària

El passat 9 de gener es va celebrar la Jornada Corporativa de Torra S.A. sota el lema
"La importància del treball en equip a l'empresa funerària". Aquest esdeveniment
exclusiu per a treballadors es va organitzar amb l'objectiu de donar a conèixer el paper
que exerceix cada departament en la companyia, així com les relacions i sinergies en
l'àmbit interdepartamental necessàries per continuar oferint un servei funerari de
màxima qualitat als ciutadans de Sabadell, Caldes de Montbui, Castellar del Vallès i
Sant Llorenç Savall.
La trobada es va celebrar a la sala de cerimònies del Tanatori de Sabadell, a la qual van
assistir tots els treballadors. Cada responsable de departament va explicar breument els
aspectes més importants de la seva feina diària. D'aquesta manera tots els assistents
van conèixer de primera mà les funcions bàsiques de cadascun d'ells, i com la feina que
porten a terme altres departaments impacta en el seu propi departament, i a l'inrevés.
"Gràcies a aquesta jornada hem pogut explicar en primera persona als nostres
companys les dificultats que de vegades hem d'afrontar pel que fa a tasques que
depenen de diversos departaments. També hem pogut proposar solucions pràctiques
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per millorar els processos de resolució de tasques que impliquen a diverses àrees de la
companyia", afirma Alejandra Izard, gerent de Cementiri i Crematori i directora de Riscos
Laborals i Comunicació.
Alfonso Izard, president de la companyia, i Xavier Pons, conseller delegat, van concloure
la jornada amb un agraïment a tots els assistents pel seu treball i esforç durant l'últim
any, i van avançar els projectes de l'empresa per a aquest 2019. A més, van confirmar
que la comunicació interdepartamental i el treball en equip són un dels pilars
fonamentals per tal d'assegurar un correcte funcionament dels serveis funeraris amb els
més alts estàndards d'excel·lència i qualitat.

2

