
 

EL REMER ÉS UN INCOMPETENT 

 

REPORTAR O TREBALLAR 

A tots ens sona aquest títol, també coneixem la majoria la hipèrbole del remer 
incompetent.  

“El 2004 es va celebrar una cursa de rem entre empleats d’una empresa japonesa i d’una altra 
espanyola. Es va donar la sortida i els japonesos van començar a destacar des del primer 
moment, arribant a la meta amb una hora d’avantatge sobre l’equip espanyol.  

La direcció de l’empresa espanyola va analitzar les causes de tan amarga derrota i va advertir 
que l’equip japonès estava compost per 10 remers i un cap d’equip, mentre que la tripulació 
espanyola la componien 10 caps d’equip i un remer, per la qual cosa es va decidir adoptar les 
mesures adequades.  

El 2005, la tripulació japonesa va arribar dues hores i mitja abans que l’espanyola. La Direcció 
es va tornar a reunir i, després d’una sonora estirada d’orelles a la Gerència, van concloure que 
els japonesos havien repetit estratègia (10 remers i 1 cap d’equip) mentre que la innovadora 
tripulació espanyola, restaurada després de les eficaces mesures preses l’any anterior estava 
composta per: 1 cap d’equip, 2 assessors a gerència, 7 caps de secció i 1 remer. 

La conclusió de la Direcció va ser unànime: El remer és un incompetent.  

El 2006, després d'encarregar una innovadora trainera al departament de noves tecnologies, 
l'avantatge dels japonesos va ser de quatre hores. L'equip directiu reunit per analitzar les causes 
del nou desastre va comprovar que l'equip nipó havia optat per la ja tradicional formació (1 cap 
d'equip i 10 remers), mentre que l'espanyol, després d'una auditoria externa i l'assessorament 
especial del departament d'organització , va optar per una formació molt més avantguardista: 1 
cap d'equip, 3 caps de secció amb plus de productivitat, 2 auditors d'Arthur Andersen i 4 vigilants 
jurats que no treien l’ull a l'únic remer de la tripulació, a qui havien amonestat i castigat llevant-
li els plusos i incentius després del fracàs de l'any anterior.  

Després de diverses hores de reunions, es va acordar que, per a la regata de 2007, el remer 
sigui un becari o si no, una contracta externa, ja que, a partir de la vint-i-cinquena milla, s'ha 
observat certa deixadesa en el remer de plantilla, actitud que frega el passotisme i amb 
comentaris del tipus: "l'any que vindrà a remar la seva mare" en arribar a la línia de meta. “  

Us sembla real? Us sona?  

Com pot ser que, amb el que està caient encara ens demanin que seguim fent reports 
diaris, que seguim emplenant fulls d’Excel també diàriament (inventats ves a saber per 
qui).  

Però aquesta és la realitat, és una realitat semblant en totes les regionals; però no igual 
en totes.  

Deuen tenir unes certes directrius i cadascú les adequa al seu criteri. On està ara el 
que tots treballem igual?, que hi hagi criteris únics ......  



 
 

Des de Quadres Grup Banc de Sabadell seguim defensant la sistemàtica, cal donar 
informes de la feina, que tots tractem tot de la mateixa manera i que qualsevol et pugui 
seguir el relleu en cas de necessitat amb tan sols llegir els teus comentaris i reports 
setmanals.  

Però, a què es deu aquesta sobrepressió de reportar diàriament? , a què ve l'actitud de 
pati de col·legi? Ens obliguen a comprometre'ns en un volum de vendes diàriament 
quan pel que fa al moment actual no hi ha mercat ni de bon tros producte.  

I des de tots els departaments/oficina s'aixeca el mateix crit unànime, si PERDEM el 
temps donant explicacions a creadors d'Excel (on la gran majoria fa anys que no 
toquen la realitat d'un departament i molt menys d'una oficina) quan fem la feina real? 
El treball que produeix i dóna benefici, quan ho faig?  

És impossible tenir una sistemàtica de treball, organitzar visites i trucades en funció 
de la teva cartera. Però com ja s'ha demostrat és una cosa que no importa, et poden 
canviar l'objectiu diàriament, el que ens deixa amb menys temps per actuar. Sobren 
reunions i despatxos injustificats per a un model de negoci que volen que sigui 
dinàmic i eficient. TAN SOLS DEMANEN EN FUNCIÓ DEL QUE A ELLS ELS TOCA 
LA BUTXACA. EL NEGOCI DE VERITAT ELS RELLISCA.  

En fi, que ens resten infinitat de temps de treball efectiu, en unes èpoques en què 
qualsevol minut compte, perquè no oblidem que els pressupostos són 
estratosfèrics.  

I amb la plantilla totalment desbordada, sense tenir unes directrius a mig termini clares 
i amb continuïtat, així i tot tenim un rendiment més que acceptable. No ens mereixem 
el tracte que ens brinden.  

Per no parlar dels canvis d'orientació gairebé diària de les DR, o dels canvis d'orientació 
que ens dóna el mateix banc. Tots pensem que alguna cosa ha de passar i que 
alguns ja ho saben, però no volen o no s'atreveixen a explicar-ho.  

Exigim des d'aquí que, no tan sols hi hagi un criteri únic, sinó que, la pressió sigui la 
justa i necessària per garantir un rendiment òptim prolongat en el temps, no només de 
la campanya, no tan sols el resultisme de "quedar bé a la foto" .  

Ens estan cremant a tots. 

En resum: 

EL REMER ÉS UN INCOMPETENT..... O NO. 

 
Connectats amb tu quan més ens necessites. 
 

 


