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"En temps de distància física, 
la comunicació interna ha estat
més immediata, coordinada, 
i participativa que mai"



Innovació, salut i sostenibilitat poden ser les 3 grans paraules d’aquest 2021.
Com es relaciona amb aquests conceptes Sorigué? 
A Sorigué ens obsessiona la innovació. A més, som una empresa amb ADN familiar i
això la converteix en propera i humana. I el medi ambient ha deixat de ser una aposta,
per ser una obligació. Des del 2014, els plans estratègics del grup es basen,
precisament, en l’impuls de la innovació, en les persones i en un model de negoci
sostenible i responsable. L’arribada de la pandèmia no ha fet més que evidenciar que
anàvem pel bon camí.   

La pandèmia ha posat nous reptes a les empreses. Com s’ho ha fet Sorigué
per mantenir una comunicació interna fluïda durant la crisi de la Covid tenint
en compte que la meitat de la plantilla treballa fora de l’oficina? 
Gràcies a la digitalització, al compromís de la direcció amb la transparència i la
col·laboració estreta entre departaments.  Una part important dels 4.000 treballadors
que formen Sorigué mai van deixar d’estar a peu de carrer garantint els serveis
essencials durant els pitjors moments de la pandèmia. Calia no oblidar-nos de ningú,
que tothom se sentís acompanyat, vetllar per la seva seguretat i al mateix temps
perquè la qualitat dels serveis no es ressentís.

Per arribar ràpidament a aquest objectiu, vam crear noves plataformes digitals per
estar en contacte amb tota la plantilla, i això va anar acompanyat de creativitat i
d’idees i projectes que van ser efectius i ràpids d'implementar.  També vam utilitzar les
xarxes socials com a eina d’aproximació, vam fer seguiment a les nostres persones i
vam fer campanyes de suport internes... Es tractava d’estar units en la distància i anar
tots a una. Vam viure moments durs però també altres d’emotius.

Quines lliçons heu extret de la crisi pel que fa a la gestió de la comunicació? 
La comunicació ha de ser fidel a la cultura, la forma de ser i la personalitat de
l’empresa. Com he dit abans, ens agrada estar a prop de la nostra gent. Ha estat un
període en què la salut física i emocional ha centrat gran part de l’atenció. Tots
estàvem tocats emocionalment. També els mateixos equips que preparàvem els
missatges i redactàvem els comunicats. Sense deixar de banda el rigor i la formalitat,
vam comunicar des de l’emoció, la preocupació, la comprensió i l‘empatia.

De la crisi hem extret dues lliçons. Una d’òbvia: la pandèmia ha fet encara més evident
que és imprescindible invertir recursos per tenir un bon ecosistema digital de
comunicació interna que garanteixi tenir a tota l’organització connectada.
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La segona lliçó és una paradoxa. En temps de distancia física, hem estat més junts que
mai. Hem fet sessions de treball constantment entre departaments via telemàtica i
gràcies a la implicació decidida dels òrgans directius, la comunicació ha estat més
immediata, coordinada, i participativa que mai. I aquest model el volem mantenir en el
futur.  

Com respondre des de les empreses ara a la sindèmia, que posarà en primer
terme els efectes econòmics i socials de la pandèmia? 
Els valors i els eixos fonamentals de la nostra empresa són clars: un model de negoci
responsable a través de l’impuls al talent, la innovació, i el compromís social i
mediambiental. I ara més que mai aquests compromisos son vitals. A més, estem
davant d’una crisi global i és imprescindible la col·laboració, entre empreses privades,
institucions i societat. Com fer-ho? Tenint el radar activat, no aïllant-nos i generant
aliances més que mai. La responsabilitat és compartida.  Des dels equips de
comunicació hem de promoure aquest diàleg, la transparència i la cocreació. En el
nostre cas, l’estratègia de comunicació està alineada amb tots aquests objectius i
estem treballant per fer front als nous reptes com ara l’especialització en nous
entorns digitals i la generació de contingut transmedia, la desaparició i transformació
d’espais físics de relació comercials, l’aprovació de noves legislacions i reglaments en
aspectes comunicatius o l’increment de portaveus per fomentar la transparència.

De quina manera gestionarà una empresa de serveis essencials com la vostra
en el procés de vacunació massiu en què esperem entrar en els pròxims
mesos?  
Des del primer dia vam seguir tots els protocols que anaven dictant les autoritats
sanitàries. Ens vam assessorar per experts. Vam fomentar el teletreball i vam adequar
els llocs de treball físics perquè fossin segurs. La nostra preocupació és fer de la
nostra empresa un lloc segur per tal de no aturar la nostra activitat laboral i poder
assumir els nostres compromisos. I, en un proper període de vacunació, ho seguirem
fent així.

"Hem de promoure el diàleg, la
transparència i la cocreació"
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Sorigué presta servei a moltes ciutats. Ha canviat la nostra percepció de les
grans urbs aquesta crisi? 
A PLANTA, el projecte insígnia de Sorigué, portem anys organitzant debats i
conferències amb arquitectes, crítics i intel·lectuals de diferents disciplines per
reflexionar sobre l’arquitectura, les ciutats del futur i els seus models de sostenibilitat.
Recentment, a Madrid, organitzàvem una taula rodona per parlar de l’evolució de les
ciutats intel·ligents a les ciutats sensitives. Des de fa temps es preveu la necessitat
d’un canvi de models de ciutat que s’ha accentuat amb la crisi. Segurament aquesta
pandèmia ens ha fet més exigents amb les nostres ciutats i la qualitat de vida que ens
ofereixen.  Per sort, moltes ja han iniciat aquesta transformació: l’evolució de la
mobilitat, els serveis, l’habitatge o la connectivitat. Gràcies a les nostres activitats de
negoci estem molt presents en el dia a dia de les ciutats i estem treballant per
contribuir i actuar com a agent de canvi, per sumar esforços i aportar propostes de
valor als nous reptes. 

Viurem en ciutats més verdes, més cuidades i amb més serveis en el futur?  
Les ciutats cada cop tenen una major vocació de servei i amb la pandèmia s’ha
demostrat que han de ser més amables, han de prioritzar benestar i promoure el
coneixement transversal científic, cultural, empresarial… Tots el actors que hi
participem tenim l’obligació de treballar en xarxa, compartir objectius i posar els
mitjans de col·laboració i comunicació necessaris.  En el cas de Sorigué estem posant
totes les eines per fer-ho possible i contribuir a aquest futur urbà més sostenible, més
digital i més humà.
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