
 
AQUEST ÉS EL BANC QUE VOLEM SER? 

Quan els Consells d’Administració i l’Alta Direcció de les grans empreses comprenguin que la 
reducció de plantilla no és sinònim d’eficiència i que tan sols obté més beneficis en el curt 
termini, deixarem de témer pel futur de l’empresa.  

Fins que això no passo, intuïm que l’afecte i l’amor que tenen per l’entitat i pel principal actiu 
del Banc, els seus RRHH, és nul i que només pensen amb la seva variable. No obstant,, estem 
convençuts de que això no és el què volen els nostres accionistes com tampoc són els valors que 
el Banc de Sabadell intenta mostrar a la seva publicitat, NI EL BANC QUE VOLEM SER.  

Els millor professionals del sector són els que han aconseguit tan excel·lents resultats en aquests 
anys passats, complicats i difícils, els que han sabut adaptar-se a les diferents fusions, els que 
s’han seguit formant i suportant una pressió comercial sovint ratllant la vexació. Aquestes 
persones tenen noms i cognoms: Son els nostres company@s, i tot i així, la seva opinió és la 
darrera que es té en compte a l’hora de prendre decisions. I així anem, donant batzegades d’una 
banda cap a una altra.  

Contínues deshomologacions de llocs de treball a Oficines, equips disminuint any rere any. 
Estem desaprofitant i perdent talent, minvant les ganes de treballar als que realment valen, 
company@s emmalaltint.   

A l’era de la digitalització no tenim les eines ni els recursos adequats, en el seu lloc: desmotivació, 
desafecció, falta de sentit de pertinença, ansietat, estrès, depressió...I tantes i tantes qüestions 
de sentit comú que realment ens fa dubtar de la capacitat dels administradors de la nostra 
empresa.  

El creixement d’una empresa ve determinat per la seva activitat ordinària i tots sabem que la 
mateixa no creix amb menys personal. La política d’estalvi de costos està bé per la foto, però és 
pa per avui i fam per demà.  

La productivitat i la rendibilitat no només van agafades de la mà, sinó que depenen directament 
de la implicació de l’empleat. Se l’ha de fer partícip del negoci, assenyalar-li un camí i uns 
objectius, a més a més de facilitar-li les millors eines i recursos per a poder-los complir. Per mai 
els ha de complir sol: Els objectius els aconseguim entre tots.  

Ningú se n’adona que tots els empleats l’únic que demanen és sentir que se’ls dóna suport i 
volguts? Que quan tenen un problema algú respongui a l’altra banda? Que quan demanin ajuda, 
algú els ajudi? Que quan passen per un mal moment, algú els escolti? Com volen que fem la 
feina i complim amb els objectius si no tenim Recursos?  

La dotació de personal a les oficines és crítica i si això no se soluciona empitjorarà el servei, la 
qualitat al client, les possibilitats de venda i el compliment d’objectius. Això ens debilitat a tots 
i més a la pròpia Entitat.   

REALMENTE AQUEST ÉS EL BANC QUE VOLEM SER? 


