
 
 

ENS SORPRENEM DE SORPRENDRE’NS 

 

CAP DE SETMANA EN BLANC 
 

Com ja es veia venir, el sobreesforç del cap de setmana per a la finalització dels Expedients 
de Risc ICO-COVID-19, ha estat inútil. I ENS SORPRENEM DE SORPRENDRE’NS. 

Com hem pogut comprovar, ha estat un desastre. Un gran nombre de companys i companyes 
que, de manera voluntària, han sacrificat el cap de setmana pel bé del banc; uns amb 
gratificació i molts altres no, i que han vist el seu esforç caure en sac foradat. Sempre el mateix 
final al qual desgraciadament ja estem acostumats. Un negoci al qual ningú li dóna continuïtat 
amb els constants rumors de fusions i/o compres. I ENS SORPRENEM DE SORPRENDRE’NS 

- Instruccions infumables, caòtiques I canviants durant la jornada. 
- ER no carregats durant la primera jornada per poder avançar en la realització d’aquests. 
- Companys i companyes agafant-se uns als altres els ER; no es bloquegen en entrar 

perquè l’acabi de tutelar el primer usuari. 
- Autoritzacions a personal sense signatura per a finalitzar l’ER (recomanem no finalitzar 

res que no veiem clar: hi ha figures que han de fer-ho i mullar-se, els hi va en el 
sou). 

- SC redactant i acabant ER sense saber com fer-ho i sota una pressió desmesurada amb 
instruccions canviants molt sovint al llarg de la jornada. 

- Companys i companyes sacrificant el cap de setmana amb la seva família per al bé 
comú, de manera voluntària, amb la petició també d’allargar la jornada el diumenge a la 
tarda, i per a què? 

Com sempre se sacrifiquen els mateixos i a sobre són els menys valorats. 

Més endavant veurem, com els mateixos de sempre es pengen les medalles, medalles que es 
penjaran sense cap mèrit propi. Aquest mèrit és d’una plantilla 10. 

Volem ser un banc líder en tecnologia, volem estar a la Champions i l´únic que tenim de 
Champions són els companys i companyes. La resta: tecnologia de segona i dirigents de 
tercera. 

AIXÍ NO ES POT! 

 

 



 
 

Pel que seguim exigint: 

- Tecnologia acord al què se’ns demana. 
- Instruccions clares i definitives. 
- Una empresa que recolzi a TOTS els empleats i que sigui justa 
- Una compensació per a tots els participants d’aquest cap de setmana en “l’aventura”, 

sigui quina sigui la seva funció. 
- Que no s’exigeixin responsabilitats a qui no les té i que les assumeixin els que si les 

tenen: que no s’amaguin. 

I és que no deixem de SORPRENDRE’NS. 

 

 


