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L’eterna espera...
Escala Mòdul 2

De tots és sabut que els ascensors de L’Illa estan més col·lapsats que les
rondes de Barcelona en hora punta.
Entrar o sortir de l’oficina, en la majoria de les ocasions, requereix més de 5
minuts d’espera al vestíbul, deixant passar diversos ascensors plens. Sort
que tenim una escala interna per moure’ns entre la planta 3 i 4, sinó
encara estarien molt més col·lapsats!
El Comitè d’Empresa hem demanat formalment a la Direcció l’habilitació
de la segona escala de l’edifici, aquesta escala està al mòdul dos i els seus
ascensors només arriben a la planta 4. Tot i això, si tinguéssim la possibilitat
de fer-la servir, descongestionaríem moltíssim l’actual escala rebaixant els
temps d’espera als vestíbuls.
Esperem rebre bones noticies en breu.

El joc de les cadires

Escala Mòdul 1

Recordeu quan de petits jugàvem al joc de les cadires a l’escola? Posàvem música i donàvem
voltes a un conjunt de cadires. Quan la música s’aturava tots a buscar on posar el cul! Qui es
quedava sense cadira perdia: pagava penyora.
A ITnow ens passa quelcom similar, encara que sense música, l’últim que arriba a una sala de
reunions o a la seva zona... es queda sense cadira i paga la penyora de fer la reunió dret o de
fer servir una cadira de potes tot el dia enlloc d’una cadira de rodes i ergonòmica.
El Comitè d’Empresa ha demanat a la Direcció que cerqui solucions per aquest problema, per
exemple identificar d’una manera clara les cadires de les sales de reunions. Mentrestant
aprofitem per demanar-vos que recordeu retornar qualsevol cadira que agafeu en préstec.
Estem a la vostra disposició i sempre atents als vostres suggeriments i demandes.
Pots accedir a les notícies i documentació d’interès al web www.comiteitnow.com
També pots contactar amb nosaltres a través de l’e-mail info@comiteitnow.com

