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1 DE MAIG: GARANTIES PER LA BANCA, I PEL TREBALLADOR? 

 
Sovint escoltem el debat sobre les mesures ‘necessàries’ que s’han d’emprendre per 

l’estabilitat dels bancs, les decisions a prendre pel correcte funcionament de l’economia, o les 

pressions que rebem d’infinitat d’organismes autoritzats per a la recuperació econòmica del 

país. El cicle viu que en sí mateix és l’economia avala aquestes discussions sense cap mena de 

dubte, però, en quina mesura escoltem la referència als treballadors o les seves condicions 

laborals?  

Fent un exercici de síntesi, si fullegem per sobre la premsa o publicacions del sector, veiem que 

FMI, CNMV, Banco de España, Banc Central Europeu o els propis òrgans de direcció dels bancs, 

acaparen titulars suggerint, demanant, exigint, o ordenant. En lloc secundari, una vegada més 

es deixa als verdaders artífexs el funcionament de les entitats bancàries: els seus empleats.  

Que potser no som qui diàriament suportem el pes de les seves decisions 

Sens dubte ells tenen molt a dir, però els treballadors hem d’alçar la veu en un sector que cada 

vegada mira més al seu melic i s’oblida dels seus empleats, suport principal de les entitats 

financeres, que estem sotmesos a les sacsejades d’aquestes decisions autoritzades per uns 

pocs.  

Ens veiem en l’obligació de recordar, remuntant-nos a la màxima amb la que va néixer el 

Primer de Maig: “8 hores de treball, 8 hores d’oci, i 8 hores de descans”, la necessitat d’un 

control horari efectiu que eviti els continus allargaments de jornada que dificulten la nostra 

conciliació amb la vida personal o familiar. Necessitem a més a més una desconnexió digital 

real que respecti el nostre temps d’oci que, a la vegada, disminuirà l’estrès i augmentarà la 

productivitat. 

Per ajustar precisament aquesta productivitat, sol·licitem que en el MIFID II es tingui en 

compte la formació adquirida pels treballadors, la seva titulació i experiència per optimitzar els 

nous continguts i evitar la reavaluació d’aquells que ja han demostrat la seva capacitació per 

altres canals. Considerant necessària la certificació de l’assessor financer MIFID II, és necessari 

avaluar cada cas concret per evitar la repetició de continguts i llargues hores de formació que 

són innecessàries.  

La precarització de les nostres condicions, les sobrecàrregues de treball, els acomiadaments, o 

el tancament d’oficines...han demostrat que no aconsegueixen res més que deteriorar a un 

sector apunyalat brutalment per la crisi. Nomes apostant pels empleats del sector, s’assegura 

un funcionament òptim amb visió de futur.  

 

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

 


