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Així ho veiem i així us ho hem d explicar. Els 10 punts que Direcció, magnànimament, ha concedit
a la xarxa d oficines ep! Només per als objectius de segon semestre- no emmascara un mal
exercici, un any de fam.
A aquells poc, poquíssims- que els havia anat prou bé, aquests deu punts els ajudaran, però a la
resta, a tots els que quedaven lluny del 100% no els farà ni fred ni calor. En èpoques de crisi, les
mesures que s han de prendre han de ser excepcionals. I aquesta no és, de cap manera, una mesura
excepcional.
I no podem oblidar ja ho fa prou la Direcció- a tots i totes als quals aquests deu puntets més aviat
els farà ràbia: a tota la plantilla, tret dels pocs d entre els 630 caps d oficina a qui aquesta almoina
hagi beneficiat. Perquè ells són, una vegada més, els grans oblidats de sempre.
Els tres sindicats de la Caixa, vam reclamar per a ells alguna remuneració, un reconeixement per la
seva tasca poc o mal reconeguda. Ells són els remers, com hem anomenat sovint, sense els quals la
nau no tira endavant. Els comandants sols no podrien fer tota la feina. Però la resposta del
representant de la Direcció el cap de RRLL- va ser que per la tropa hi havia el de sempre: un
viatge de cap de setmana, si llur oficina arriba al 100% dels objectius.
La crisi hipotecària no pot disfressar allò que ja ha passat diverses vegades: que la consecució dels
objectius de la xarxa d oficines s assembla a la consecució de beneficis com un ou a una castanya.
No calen més comentaris per a una historia repetida. Seguirem lluitant perquè es respecti tota la
plantilla, i no només una petita part, con ara passa.
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