Grup Banc Sabadell
Ctre.Corp. Sant Cugat

Email: CCOO901@bancsabadell.com
Web: hhtp://bs.comfia.net
Tlf. 93.728.93.76 – Fax: 93.726.29.74

ENERGIES RENOVABLES
Veig publicat en el “Banc de Notícies” del mes de desembre que el “Banc de Sabadell
finança la primera planta fotovoltaica de l’Estat espanyoi”.
Tot i que em congratulo de que aquest tipus d’instal·lacions que tenen cura del medi ambient
comencin la seva singladura en el nostre país i que d’aquesta forma es col·labori en que en
el futur tots poguem gaudir d’un mon més net, no puc deixar de pensar fins a quin punt no
ens volen fer veure només la part més vistosa de les seves accions.
M’explicaré…
Si realment els preocupa el medi ambient, com és que quan van traslladar a 500 persones
de serveis centrals de Sabadell al nou edifici de Sant Cugat, no van preocuparse en absolut
de proporcionar un mitjà de transport col·lectiu que cobrís el trajecte de SS.CC. al nou edifici
per tots aquells que haguessin volgut fer-ne ús?. Ans al contrari sembla que preferissin
promocionar l’ús del transport individual en cotxe propi (crèdits per compra de vehicle a cost
zero, places de parking per a tothom, …).
Com és posible que un edifici de nova construcció, que fins i tot algú el troba mereixedor de
premis de diseny, ?????!, no hagi fet una inversió en sistemes de cogeneració d’energia i
així contribuir a l’objectiu de contaminar el mínim possible? Era massa car? Els hi faltava
espai?
No serà que ara ens volen convencer a tots de que el Banc de Sabadell és una empresa
compromesa amb aquests objectius i de pas aplanar-se el camí per obtenir aquestes
qualificacions que tant els hi agraden? Em refereixo en concret de la d’Empresa
Socialment Responsable.
Com empleat d’aquesta empresa m’agradaria molt que el Banc de Sabadell obtingués
aquesta qualificació, però evidentment no només amb fets propagandístics que llueixen
devant de l’opinió pública i no tenen un rerafons d’actuacions que són de compromís real i
de posicionament malgrat la despesa que pugui significar emprendre mesures que
comportin una millora fefaent en el nostre tant castigat clima.
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