
 

 

 

 

 

 

Transformació per a TOTS
 
El Banc ha fet arribar a tota la plantilla un vídeo “molt xulo” on tres primers espases de 
la nostra Entitat ens parlen d’una TRANSFORMACIÓ a fons. L’anomenen DISRUPTIVA. 
On ESTAREM ON ESTIGUI el client,
es produirà un canvi profund a tots els nivells, que farà que seguim sent un Banc de 
referència. 
 
Sentir això, per a nosaltres, 
fet de que l’Empresa vagi “
impliqui a TOTS. 
 
PERÒ, sempre hi ha un però, això s’ha de fer amb la plantilla i és la nostra obligació dir
los que amb els nivells de pressió als que es veu sotmesa en aquests mom
qualsevol projecte està condemnat al fracàs.
 
La plantilla està col·lapsada i urgeix
d’estrès faci que a la Xarxa tant li faci “8 que 80”. Això de treure’s la corbata està bé, 
sobre tot per alguns que en
TRANSFORMACIÓ profunda, també en l’estil de comandament
l’intermedi, que alleugereixi 
que estan de cara al públic i que só
 
No som un Sindicat que es caracteritzi per “veure
sistema qualsevol acció del Banc, per això creiem que la nostra opinió, sincera i 
constructiva, ha de ser tinguda en compt
 
Entenem que hi ha una altra manera de fer les coses i que un treballador satisfet i que 
“tingui vida privada” aportarà molt més al projecte de TRANSFORMACIÓ que aquell 
altre que estigui constantment “al llindar de l’atac de ne
 
 

 

 

 

EL NOSTRE INTERÈS ÉS EL TEU, VOLEM AJUDAR
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Transformació per a TOTS  

Banc ha fet arribar a tota la plantilla un vídeo “molt xulo” on tres primers espases de 
la nostra Entitat ens parlen d’una TRANSFORMACIÓ a fons. L’anomenen DISRUPTIVA. 
On ESTAREM ON ESTIGUI el client, on tornem a prioritzar el BON SERVEI i on, resumint, 
es produirà un canvi profund a tots els nivells, que farà que seguim sent un Banc de 

Sentir això, per a nosaltres, és molt positiu. Res garanteix més els llocs de treball que el 
l’Empresa vagi “com un tro“ i que la Direcció estigui molt implicada i ens 

PERÒ, sempre hi ha un però, això s’ha de fer amb la plantilla i és la nostra obligació dir
los que amb els nivells de pressió als que es veu sotmesa en aquests mom
qualsevol projecte està condemnat al fracàs. 

La plantilla està col·lapsada i urgeix prendre mesures immediates abans que el nivell 
d’estrès faci que a la Xarxa tant li faci “8 que 80”. Això de treure’s la corbata està bé, 
sobre tot per alguns que encara porten la de la primera comunió, però ha d’haver una 
TRANSFORMACIÓ profunda, també en l’estil de comandament, i 
l’intermedi, que alleugereixi la PRESSIÓ insuportable a la que es sotmet als treballadors 
que estan de cara al públic i que són la imatge que el client té del nostre Banc.

No som un Sindicat que es caracteritzi per “veure-ho tot negre” i per desacreditar per 
sistema qualsevol acció del Banc, per això creiem que la nostra opinió, sincera i 
constructiva, ha de ser tinguda en compte abans no sigui massa tard. 

Entenem que hi ha una altra manera de fer les coses i que un treballador satisfet i que 
“tingui vida privada” aportarà molt més al projecte de TRANSFORMACIÓ que aquell 
altre que estigui constantment “al llindar de l’atac de nervis”. 

EL NOSTRE INTERÈS ÉS EL TEU, VOLEM AJUDAR
 

electrònic: SindicatoCuadros@bancsabadell.com 

         A la nostra pàgina web: www.cuadrosgrupobancosabadell.es
  

 2 de febrer 

Banc ha fet arribar a tota la plantilla un vídeo “molt xulo” on tres primers espases de 
la nostra Entitat ens parlen d’una TRANSFORMACIÓ a fons. L’anomenen DISRUPTIVA. 

on tornem a prioritzar el BON SERVEI i on, resumint, 
es produirà un canvi profund a tots els nivells, que farà que seguim sent un Banc de 

sitiu. Res garanteix més els llocs de treball que el 
i que la Direcció estigui molt implicada i ens 

PERÒ, sempre hi ha un però, això s’ha de fer amb la plantilla i és la nostra obligació dir-
los que amb els nivells de pressió als que es veu sotmesa en aquests moments, 

abans que el nivell 
d’estrès faci que a la Xarxa tant li faci “8 que 80”. Això de treure’s la corbata està bé, 

cara porten la de la primera comunió, però ha d’haver una 
, i sobre tot en 

la PRESSIÓ insuportable a la que es sotmet als treballadors 
n la imatge que el client té del nostre Banc. 

ho tot negre” i per desacreditar per 
sistema qualsevol acció del Banc, per això creiem que la nostra opinió, sincera i 

Entenem que hi ha una altra manera de fer les coses i que un treballador satisfet i que 
“tingui vida privada” aportarà molt més al projecte de TRANSFORMACIÓ que aquell 

EL NOSTRE INTERÈS ÉS EL TEU, VOLEM AJUDAR -TE!!  

 

www.cuadrosgrupobancosabadell.es  


