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41 milions d’euros a costa de què? 
 

“BMN obtiene un resultado de 41 millones de euros el primer semestre del año”. 
 
Aquesta és la notícia amb la que ens sorprengueren divendres passat, i no ens 
estranya, sobretot quan argumenten: 
 

“El esfuerzo en la reducción de gastos efectuado por nuestra entidad, unido al 
aumento en el margen de intereses y comisiones netas, también ha redundado en 
una importante mejora de la capacidad de generación recurrente”. 
 

A les oficines es pot constatar que això és cert, les parets es cauen en moltes 
d’elles i no parlem del sostre, que en alguna ha posat en perill la integritat de qui hi 
passés per sota. Evidentment no es gasten ni un duro en mantenir una mínima 
imatge davant els clients. 41 milions? Potser si dediquessin una mínima part 
d’aquests diners a donar una bona imatge i servei, els clients no fugirien acollonats 
i el benefici podria ser major. 
 
Recorden en BMN que han de pagar els càrrecs a les persones que des de 
novembre fan de directors i directores sense cobrar un xavo per això? En són 
conscients de què el tema de la salut laboral no es pot ni s’ha de deixar de banda? 
Quan avaluaran els llocs de feina? La carrega laboral és inaguantable. Els mitjans 
de cada cop més escassos. 
  
Una mica de serietat senyors, que guanyar es pot guanyar, inclòs més, sense 
haver de matxucar la plantilla ni als propis clients. Volen sortir del pas reduint 
despeses sense pensar en les conseqüències o prefereixen tenir un banc que 
tingui futur? Doncs per a això, per tenir futur com a banc BMN, el primer que els hi 
cal fer és aturar-se a pensar una mica i planificar les conseqüències dels seus 
actes. Planificar a llarg termini és bàsic per sobreviure! Quan es redueixen les 
despeses sense pensar en les conseqüències pot resultar que qualque dia ja no 
quedi res que reduir... Llavors que faran, presentar-se per a Ministres o per 
assessors en una altra empresa privada? 
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