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COLAPSE A LA XARXA—3
Ja ha passat prou temps des del dia D, per poder fer-se una idea de la situació actual amb certa naturalitat i distanciació emocional, per evitar comentaris més gruixuts:

E, d’estupor. Veure i patir unes cues que, llàstima no haver-les proposat per un rècord Guiness, així el banc tindria
una distinció més al seu currículum. Estupor, quan comprovem que el personal de reforç, a les oficines d’Unnim, va
anar-hi sense cap tipus d’instrucció, sense cap consulta ni planificació envers si el desplaçament era el més adequat ,
sense proposar cap tipus d’incentivació i, ni tant sols, donar-los les gràcies.

Fatal, les conseqüències d’un model formatiu

D-30, manifestament i evidentment inoperant, que està passant factura: Designar com a professor voluntari a la força, a tothom per formar a tothom, no ha estat la idea més brillant del
procés. Sens dubte som tots bons professionals, però no necessàriament bons pedagogs, i menys si has de ensenyar i,
l’altra aprendre, mentre s’atenen les tasques diàries ..., Sumem-li que ni t’han demanat opinió, ni consulta, ni incentivació sigui econòmica o anímica (tant al professor com a l’alumne) , que molts alumes han tingut que fer forces desplaçaments per anar a classe per falta d’aules al seu districte escolar... és evident que amb aquest mitjans el percentatge de fracàs escolar ha de ser molt elevat.

Galàxia BBVA en expansió, més zones, més oficines. S’han de buscar sota les pedres nous RGA’s, aquells que no
donaven el perfil, ara el donen, només cal veure els nous nomenaments de maig: de 73 RGA’s , un 28 % ja ho eren o
eren TGA’s, un 45% venen del area comercial, y un 20% de GAC i EAO. Dues terceres parts són nous en aquestes tasques o portaven cert temps fora del circuit... però tothom a complir els objectius trimestrals , (no havíem quedat que l’únic objectiu era no perdre clients,?). Moltes oficines al ralentí per manca de formació, excés d’informació i un” model cultural” que per molt que s’expliqui només es pot aprendre fent immersió dins d’aquesta
cultura. i això requereix el seu temps, no cal ser antropòleg per saber-ho.
Hecatombe generalitzada. Als senyors directors de campanya -que des del seu lloc de comandament i sobre planell
organitzen els següents moviments de la tropa, els demanem que donin un respir, si es vol iniciar la campanya d’hivern amb condicions i no amb un personal desguitarrat. Que baixin alguna vegada a primera línia, a veure si s’assabenten d’aquesta altra realitat, veritablement allunyada de la que des de la seva alta perspectiva es visualitza.
I fins aquí Hem arribat, tan de bo no calgui fer servir la resta de l’alfabet.
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