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Coronavirus: només una
turbulència d'informació?
«La Xina i els Estats Units viuen una guerra soterrada entre la potència dominant
i la nova potència emergent»

Una de les coses que em crida l'atenció de tot plegat és la rapidesa per concedir l'estatus de
crisi al coronavirus. Fa un mes pràcticament no estava en cap radar dels que van escanejant el
panorama global (tot i que al mapa de riscos que elabora el World Economic Forum sempre hi
apareix el d'una pandèmia). I de sobte, emergeix la notícia, en un raconet, per anar-se fent-se
gran i passar a ser portada de telenotícies i de diaris de referència com el Finantial Times.
Entremig, en mitjans digitals marginals (al marge de tot, vull dir) també apareixen teories de la
conspiració: que si el bitxo es va escapar d'un laboratori militar xinès... I també apareixen
comentaris ètnicament saberuts que afirmen que això es deu a que aquesta gent (una cinquena
part de la humanitat) es menja tot el que es mou i té potes i que per això es transmeten els virus
de les bèsties a les persones. També es deia això de l'Ebola, com que es mengen els ratpenats i
els micos... No deixa de ser un punt d'eurocentrisme força patent. Sobretot si tenim en compte
que la pneumònia mata en un dia tants infants com persones ha matat el coronavirus fins a dia
d'avui.

Vingui d'on vingui aquesta bestiola, en termes econòmics és el que se'n diu un cigne negre,
un concepte desenvolupat per Nassim Taleb i que fa referència a un esdeveniment sorpresa amb
poca probabilitat d'ocurrència però amb una gran capacitat de repercussió global i profunda. Si
s'acabarà amb repercussions profundes i greus no ho sabem, però el pati estava esvalotat i va
sortir el virus. La Xina i els Estats Units viuen una guerra soterrada entre la potència dominant i la
nova potència emergent. La manifestació d'aquesta guerra soterrada és la guerra comercial, ara
amb treva, que ara per ara van guanyant els Estats Units. De moment no es pugen tots els
aranzels de totes les coses possibles. La Xina s'ha retirat en no tenir la capacitat de foc del seu
adversari: els xinesos venen molt més als americans que al contrari i, de seguir per aquest camí
convencional, tindrien les de perdre. Però els soldats de Mao també es varen retirar en el que es
coneix com la Llarga Marxa i que els va portar fins a la victòria sobre Kuo Mi Tang a la guerra civil
xinesa (no hi ha gran potència que no tingui una bona guerra civil de la que se'n puguin fer bones
pel·lícules). L'ideòleg d'aquesta maniobra, la Llarga Marxa, era el pare de Xi Xing Ping, l'actual cap
suprem de quasi tot. 

I al bell mig d'una lluita de titans surt la bestiola en qüestió. I a Barcelona, a 9.339 quilòmetres
en línia recta del bressol de la bèstia, es comencen a retirar els Amazon, Sony, LG, etc., del gran
esdeveniment del MWC, que porta el nom de la ciutat, segons podria dir un expresident del Barça.
Un ja no sap si es retiren perquè tenen informació de primera mà sobre el terreny i la cosa és mes
greu del que sembla (la comunicació de l'estat xinès no és un prodigi de transparència), o perquè
és l'excusa perfecta per reduir unes despeses que venien a ser quasi obligatòries per mantenir el
prestigi. Pel MWC i per Barcelona això sí que és un cigne negre del grossos.

Fent una mica de futurologia del que pot passar en un termini no massa curt però tampoc
massa llarg, tenim per Barcelona, i no només per Barcelona, una decadència de l'economia dels
grans esdeveniments internacionals com les fires i els congressos. Si ajuntem la necessitat de
disminuir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle i el risc d'expansió de pandèmies, potser això ens
està donant senyals per a una futura evolució de les coses. Tot més virtual i augmentat, en aquesta
direcció treballa la Indústria 4.0.

Per a la Xina global i el seu model de desenvolupament, segons titulava el Finantial Times en
un article d'opinió, s'acosta un moment Txernòbil? M'ho pregunto, però també em pregunto per
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l'efecte bombolla d'informació que patim en utilitzar gairebé només fonts anglosaxones o
occidentals, que són part interessada en tot plegat. Per suposat que hi haurà repercussions, com la
disminució de l'activitat econòmica de tot tipus a la Xina i arreu, però això serà solament un indicador. I
si fos l'excusa perfecta per acabar amb la globalització tal i com la coneixem i reforçar un
regionalisme global que apunta maneres?
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La Cambra de Manresa s'apropa al
territori amb la celebració de plens
itinerants
El primer de l'any va tenir lloc dimarts a la tarda a les instal·lacions d'Eurecat
Manresa

El primer ple de la Cambra d'enguany s'ha celebrat a l'Eurecat Manresa | Cambra

La Cambra de Comerç de Manresa va celebrar dimarts el primer ple de l'any a la seu d'Eurecat
Manresa, amb l'objectiu d'apropar-se al territori i conèixer de primera mà la tasca que porta a
terme aquest centre tecnològic. Abans de la reunió del Ple, els seus membres van fer una visita
guiada per totes les instal·lacions acompanyats per professionals del centre.

Amb aquesta iniciativa, la Cambra vol obrir-se al teixit empresarial de la comarca i impulsar
xarxes de col·laboració amb entitats, institucions i empreses. Per aquest motiu, tres dels quatre
plens d'aquest any se celebraran fora de la seu de la Cambra a Can Jorba. Concretament, està
previst que les dues properes reunions es facin a la Cova de Sant Ignasi de Manresa i al celler
Abadal.
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El sector industrial bagenc no té
de moment cap afectació remar-
cable per l’efecte del coronavirus,
però en el sector hi ha certa preo-
cupació per si l’alarma s’estén en
el temps i acaba repercutint en el
proveïment de productes xinesos.
L’única incidència destacada, fins
ara, ha estat l’anul·lació de viatges
a la Xina d’empreses que tenien
programat desplaçar-s’hi aquests
dies.

La qüestió va ser breument
tractada al ple de la Cambra de
Comerç de Manresa celebrat di-
marts. «Les empreses estan ajus-
tant les seves previsions per si la
crisi s’allarga», diu Sílvia Grata-
còs, presidenta de l’ens. «Si fos
així, potser sí que veuríem alguna
línia de producció aturada per

manca de subministraments»,
apunta Gratacòs. Amb tot, la pre-
sidenta cameral creu que, a curt
termini, la crisi del coronavirus
pot tenir alguna incidència en po-
sitiu per a empreses del territori,
a les quals s’encarregui el proveï-
ment de peces que no puguin ser
servides per les empreses xineses.

Ausa, per exemple, ha delegat
la provisió de peces petites a em-
preses locals. «El Govern xinès ja
està donant permís a algunes fà-
briques perquè treballin, però al-
gunes de les que ens subminis-
tren encara no el tenen», diu An-
toni Tachó, conseller d’Ausa i vi-
cepresident de la Patronal
Metal·lúrgica de la Catalunya
Central.  Amb tot, alerta que els
problemes, si n’hi ha, poden arri-
bar a final de març, que és quan

haurien d’arribar les mercaderies
embarcades aquests dies. «No
som especialment pessimistes»,
diu Tachó, que explica que l’em-
presa ha cancel·lat un viatge a
Xina aquests dies «per evitar sor-
preses».

El president de la patronal del
metall, i també directiu d’Ausa,
Xavier Perramon, està de viatge
aquests dies als Estats Units, visi-
tant diverses grans fires sectorials

a Las Vegas i Orlando, on l’alarma
pel coronavirus no ha tingut cap
efecte. «Aquí el coronavirus no
destaca a les notícies. Ho fan les
primàries demòcrates», explica.

També ha restringit els seus
vols fins a final de mes, i no només
a la Xina, Raymond A. Tecniacero.
Carel Lamers, el seu director ge-
neral, explica que l’esclat del co-
ronavirus no està afectant la plan-
ta santfruitosenca, però sí la xine-

sa de la multinacional, que va tor-
nar a treballar dilluns «però amb
mesures molt estrictes. Només
que hi hagi un contagi s’ha de tan-
car la fàbrica». A més, el grup està
buscant màscares per als seus
operaris xinesos, ja que a la Xina
ja hi ha escassetat d’aquest pro-
ducte. «N’estem recopilant a tots
els països on operem», diu La-
mers.

Macsa també té filial a Xina, on
l’empresa confirma que no té cap
afectat. Amb tot, no els és permès
encara obrir portes. «Treballen
des de casa», explica el seu presi-
dent, Jordi Piñot. Els treballadors
«no poden sortir al carrer ni a
comprar. Ho fan per Internet a un
servei del govern», diu Piñot. 

Jordi Catllà, adjunt a direcció i
responsable d’instal·lacions i pro-
ducció d’Oliva Torras, a més de
tresorer de la patronal del metall,
assegura que al sector «no hi ha
preocupació, de moment, però
n’hi haurà si el cas s’allarga». Per
a Catllà, el risc seria que hi hagués
una reacció en cadena sectorial,
ja que «si un frena, tots frenen». 

Fonts de Pimec Catalunya
Central apunten que hi ha em-
preses del territori amb acords co-
mercials a Xina que han hagut
d’aturar els seus contactes amb
aquell país, «i no és cosa d’aquests
últims dies, sinó de ja fa setma-
nes».  I insisteixen que l’alerta no
és per ara mateix, sinó per l’evo-
lució que pugui tenir la crisi. 

CARLES BLAYA MANRESA

L’empresa bagenca
viu amb preocupació
però sense alarma
l’efecte del Covid-19
Macsa diu que els seus treballadors a Xina «no
poden sortir al carrer ni a comprar» Raymond
A. Tecniacero cancel·la tots els viatges a fora
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L’empresa bagenca La Facto-
ria, amb seu a Cabrianes, havia
previst participar en l’edició d’en-
guany del Mobile World Con-
gress (MWC) de Barcelona, que
s’havia de celebrar del 24 al 27 de
febrer i que l’organització va can-
cel·lar arran de l’epidèmia del co-
ronavirus. 

La Factoria, especialitzada en
el desenvolupament de contin-
gut educatiu digital, disposava
d’un estand propi al congrés tec-
nològic d’enguany. 

Segons van explicar fonts de
l’empresa, el «plat fort» de les ac-
tivitats que La Factoria havia or-
ganitzat per al MWC era la pre-
sentació de Salesly, una aplicació
de gestió comercial per a empre-
ses, tot i que també hi havien de
mostrar, per descomptat, la resta
de productes i serveis que oferei-
xen.

A part de contingut educatiu
digital, La Factoria també desen-

volupa aplicacions mòbils adap-
tades als sistemes operatius iOS
i Android i ofereix serveis de màr-
queting digital, entre d’altres. 

Participació en altres edicions
La Factoria ha participat en altres
edicions del MWC. El primer any
que va fer-ho, el 2013, va presen-
tar-hi el MakerPF 4.0, un software

per crear videojocs sense neces-
sitat de saber programar. El 2014,
hi va presentar Make It, una apli-
cació per a iPad adreçada a mes-
tres i alumnes de primària per re-
lacionar i classificar elements en
totes les assignatures.

La Factoria va néixer l’any 2000
com a empresa dedicada al dis-
seny gràfic i de pàgines web, però
de seguida va començar a culti-
var el vessant dels jocs en suport
multimèdia i el contingut digital
educatiu. 

VÍCTOR GONZÁLEZ MANRESA

La Factoria, de Cabrianes, havia
de presentar una app al congrés
L’empresa bagenca està
especialitzada en el
desenvolupament de
contingut educatiu digital

La Factoria va néixer
l’any 2000 com a empresa
dedicada al disseny gràfic
i de pàgines web

LA FACTORIA

Oficines de La Factoria a Cabrianes
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Empreses del Bages temen pels
proveïments xinesos i estan
cancel·lant viatges
Macsa diu que els seus treballadors a Xina «no poden sortir al carrer ni a comprar» pel
coronavirus

Carles Blaya 12.02.2020 | 23:53

El sector industrial bagenc no té de moment cap

afectació remarcable per l'efecte del coronavirus,
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però en el sector hi ha certa preocupació per si

l'alarma s'estén en el temps i acaba repercutint en

el proveïment de productes xinesos. L'única

incidència destacada, fins ara, ha estat l'anul·lació

de viatges a la Xina d'empreses que tenien

programat desplaçar-s'hi aquests dies.

La qüestió va ser breument tractada al ple de la

Cambra de Comerç de Manresa celebrat dimarts.

«Les empreses estan ajustant les seves previsions per si la crisi s'allarga», diu Sílvia Gratacòs,

presidenta de l'ens. «Si fos així, potser sí que veuríem alguna línia de producció aturada per manca de

subministraments», apunta Gratacòs. Amb tot, la presidenta cameral creu que, a curt termini, la crisi del

coronavirus pot tenir alguna incidència en positiu per a empreses del territori, a les quals s'encarregui el

proveïment de peces que no puguin ser servides per les empreses xineses.

Ausa, per exemple, ha delegat la provisió de peces petites a empreses locals. «El Govern xinès ja està

donant permís a algunes fàbriques perquè treballin, però algunes de les que ens subministren encara

no el tenen», diu Antoni Tachó, conseller d'Ausa i vicepresident de la Patronal Metal·lúrgica de la

Catalunya Central. Amb tot, alerta que els problemes, si n'hi ha, poden arribar a final de març, que és

quan haurien d'arribar les mercaderies embarcades aquests dies. «No som especialment pessimistes»,

diu Tachó, que explica que l'empresa ha cancel·lat un viatge a Xina aquests dies «per evitar sorpreses».

El president de la patronal del metall, i també directiu d'Ausa, Xavier Perramon, està de viatge aquests

dies als Estats Units, visitant diverses grans fires sectorials a Las Vegas i Orlando, on l'alarma pel

coronavirus no ha tingut cap efecte. «Aquí el coronavirus no destaca a les notícies. Ho fan les primàries

demòcrates», explica.

També ha restringit els seus vols fins a final de mes, i no només a la Xina, Raymond A. Tecniacero. Carel

Lamers, el seu director general, explica que l'esclat del coronavirus no està afectant la planta

santfruitosenca, però sí la xinesa de la multinacional, que va tornar a treballar dilluns «però amb

mesures molt estrictes. Només que hi hagi un contagi s'ha de tancar la fàbrica». A més, el grup està

buscant màscares per als seus operaris xinesos, ja que a la Xina ja hi ha escassetat d'aquest producte.

«N'estem recopilant a tots els països on operem», diu Lamers.

Macsa també té filial a Xina, on l'empresa confirma que no té cap afectat. Amb tot, no els és permès

encara obrir portes. «Treballen des de casa», explica el seu president, Jordi Piñot. Els treballadors «no

poden sortir al carrer ni a comprar. Ho fan per Internet a un servei del govern», diu Piñot.

Jordi Catllà, adjunt a direcció i responsable d'instal·lacions i producció d'Oliva Torras, a més de tresorer

de la patronal del metall, assegura que al sector «no hi ha preocupació, de moment, però n'hi haurà si el
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cas s'allarga». Per a Catllà, el risc seria que hi hagués una reacció en cadena sectorial, ja que «si un

frena, tots frenen».

Fonts de Pimec Catalunya Central apunten que hi ha empreses del territori amb acords comercials a

Xina que han hagut d'aturar els seus contactes amb aquell país, «i no és cosa d'aquests últims dies,

sinó de ja fa setmanes». I insisteixen que l'alerta no és per ara mateix, sinó per l'evolució que pugui tenir

la crisi.

Més informació

La Xina albira una sortida a la crisi sanitària pel descens dels nous casos de contagis.  

Catalunya, la millor regió per invertir al sud d'Europa.  

Nissan monitora l'epidèmia de coronavirus per garantir el subministrament de peces a les plantes a l'Estat.  
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