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TEMA DEL DIA
L’IMPACTE LOCAL D’UNA CRISI SANITÀRIA GLOBAL  Cap de les empreses bagenques consultades per aquest diari ha notat, fins ara, l’impacte econòmic
de l’extensió del coronavirus sobre el seu negoci, però sí que es generalitza una situació d’alerta: es restringeixen vols i s’elaboren plans de contingència

La indústria del Bages tem que els efectes del
coronavirus es notin a partir del mes que ve

El sector viu amb inquietud l’evolució de la malaltia i alerta que les comandes provinents de la Xina podrien perillar a partir del març
CARLES BLAYA

Carles Blaya/Víctor González
MANRESA

L’emergència sanitària global pel
coronavirus ja està tenint impacte
en les empreses locals. De moment,
com a mínim, «anímic», segons descriu el responsable de Recursos Humans de la planta santfruitosenca
de la multinacional japonesa Denso, Alfonso Menor. Cap de les empreses consultades per aquest diari
ha notat, ﬁns ara, l’impacte econòmic de l’extensió del coronavirus sobre el seu negoci, però sí que es generalitza una situació d’alerta que,
entre d’altres, està obligant a restringir els viatges, a incrementar els contactes per videoconferència i a preveure escenaris en cas que la crisi
s’allargui.
De fet, la majoria d’empreses consultades compten que les conseqüències de l’esclat del coronavirus,
especialment a Xina, on es va iniciar
el focus de la malaltia amb milers ja
de morts i greus restriccions a la mobilitat, es facin notar especialment a
partir del mes de març, quan podrien veure’s retallats els subministraments provinents del país asiàtic,
la gran fàbrica del planeta.
D’entre les consultades, només
l’empresa especialitzada en la fabricació de components electrònics
Selba admet que ja té una data al calendari per començar a notar els
efectes del coronavirus: a mitjan
març hi ha una comanda xinesa
d’un component electrònic que ja
sap que no arribarà. L’empresa té
quinze dies per trobar un subministrador que li pugui servir aquesta
peça, sense la qual és inviable la cadena de producció, explica el seu
responsable, Gabriel Prat. L’empresa haurà d’iniciar un procés de recertiﬁcació per garantir el subministrament des d’una planta no xinesa.
Però no hi haurà problema, diu Prat.

LA CLAU
Preocupació pel trànsit
marítim de mercaderies
 Xavier Perramon, president
de la Patronal Metal·lúrgica de
la Catalunya Central, resumeix
la situació avui de l’empresa local afirmant que «les activitats
no estan afectades». Hi ha preocupació, és cert, però al territori
central es treballa majoritàriament amb normalitat. Amb tot,
Perramon apunta una dada: poden venir problemes pel trànsit
de mercaderies, perquè s’està
alterant el flux de contenidors i
això podria revertir en un
col·lapse que podria tenir incidència local.
Un moment, ahir, de l’assemblea ordinària de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central

En altres casos, tot i no tenir una
data límit per afrontar les conseqüències empresarials del
coronavirus, ja s’estan elaborant plans de contingència.
Antoni Tachó, conseller d’Ausa, aﬁrma
que «la situació ha
empitjorat
una
mica respecte a fa
un parell de setmanes. No ens afecta
directament, però
les perspectives
són més pessimistes ara. Per això
hem buscat a Europa proveïdors
d’alguns productes que
ﬁns ara compràvem a la
Xina. En algun cas podríem tenir problemes
per abastar-nos», reconeix Tachó.
Les comandes provinents de
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Xina que arriben ara, amb normalitat, a les empreses bagenques van
ser fetes fa temps. El marge entre la
comanda i el seu lliurament pot
ser de quatre mesos, apunta
Mar Alapont, de Masats.
Per això es tem, en general,
per les comandes pendents que haurien d’arribar a partir del mes que
ve.
Ahir a la tarda, la
Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya
Central celebrava
una assemblea ordinària i el coronavirus
va ocupar els primer
minuts d’aquesta reunió, a preguntes de Regió7. En general, no hi ha
alarma, però sí preocupació, tot i
que es recela de l’elevada intensitat
mediàtica de la malaltia. «Estranya
el pànic que hi ha atesa la baixa mor-

talitat», deia Marc Vidal, de Vidaltech. Un punt de vista compartit per
Elvira Garcia, gerent d’Inoxforma,
que considera que l’alarma pel coronavirus no és la causa de la contenció econòmica actual, sinó només «la justiﬁcació, l’empenteta que
faltava» per donar cos a una recessió
que el sector empresarial ja fa temps
que ensuma.
Alfonso Menor assegura que a
Denso «tot està controlat», però «es
fa un seguiment continu» de la situació per planiﬁcar alternatives si
és necessari. «Tenim més de trenta
empreses proveïdores de components, i de moment estem rebent totes les comandes. Vivim la situació
amb incertesa per si s’allarga en el
temps». Des de la central europea de
Denso, als Països Baixos, ja s’han deﬁnit uns estàndards de comportament corporatiu que afecten principalment els viatges. «Els tenim totalment restringits, si no és molt ne-

Les agències de viatges viuen amb neguit la situació
Més

d’un centre
d’ensenyament ajorna el
viatge de fi de curs que
tenia previst fer a Itàlia
J.M./D.C. MANRESA

Les agències de viatges viuen
amb neguit les conseqüències que
pot generar el coronavirus a l’hora
de viatjar. Ara és una bona època

per reservar i contractar viatges de
cara a les vacances, però la gent hi
rumia dues vegades.
«Hi ha molta incertesa», assegura el responsable de Viatges Massanés de Manresa, Pere Massanés.
«Els clients et demanen si poden
viatjar o no. Hi ha zones on és evident que no», com a la Xina, «i és el
que recomanem». Pensa que hi ha
sobreinformació i alarmisme.
«Fins i tot s’han ajornat viatges a

Madrid», però conﬁa que la situació es vagi normalitzant. «Per
aquestes dates hi ha molta contractació i ara la gent ha frenat. Però no
tothom. Continuem venent viatges
i la gent viatja».
La directora de l’agència Pedratour de Berga, Marinel·la Mosquera, comenta que qui havia previst
anar a països asiàtics ha canviat el
destí i ara va cap a Amèrica del
Nord. Això ha fet, però, que els bit-

llets d’avió i els hotels s’hagin encarit, segons ha comentat a Regió7.
Una altra de les conseqüències
és l’anul·lació de viatges de ﬁ de
curs. És el cas del col·legi Paidos. Els
alumnes de quart d’ESO tenien
previst anar a Itàlia, però «per precaució» i perquè «alguns pares estaven amoïnats» s’ha decidit ajornar la sortida. Es farà al juny, però
la destinació encara no està clara,
explica el president de la coopera-

tiva, Josep Orive. Entre alumnes i
professors hi havien d’anar una seixantena de persones. «N’hem parlat amb metges i pares, i ho han trobat assenyat». Segons Orive el problema de viatjar en grup és que si
en aquestes circumstàncies algú
agafés febre, encara que no fos pel
Covid-19, hi hauria la possibilitat
que decretessin una quarantena.
«Trobar-te amb això a Itàlia no és
el mateix que aquí».

Regió7

cessari fer-ne algun perquè sigui impossible resoldre una qüestió per
una altra via. Però l’ordre de fer el
viatge l’hauria de fer la nostra presidència», diu Menor. On els controls
sí que s’han accelerat és a les plantes
italianes de la multinacional japonesa, aﬁrma Alfonso Menor.
El cap de Recursos Humans de
Denso Barcelona aﬁrma que l’empresa no es planteja de moment el
canvi de proveïdors, que, en tot cas,
haurien de passar un cribratge per
acollir-se als estàndards de certiﬁcació de la multinacional. «No fa la
sensació que ara ho haguem de fer
de pressa i corrents», diu Menor.
Amb tot, l’empresa preveu la possibilitat que el submnistrament de
Xina afecti clients de Denso, com
Toyota o Volvo, un fet que, de retruc,
tindria incidència a la planta del Bages.
Carel Lamers, director general
de Raymond A. Tecniacero al Bages,
conﬁrma que «la situació no ha variat en les últimes setmanes, i de moment no ha afectat ni els subministraments ni la demanda. Però sí que
s’han hagut de restringir els viatges».
En la mateixa línia s’expressa Jordi
Catllà, adjunt a direcció i responsable d’instal·lacions i producció
d’Oliva Torras.
Per a la presidenta de la Cambra
de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, el que diferencia el moment
present de fa tan sols unes setmanes
és que «ara hi ha més alarma social».
Més enllà, però, no pot quantiﬁcarse aquest impacte en l’entorn dels
negocis. «No tenim constància que
les empreses tinguin problemes de
subministraments», diu Gratacòs,
«tot i que aquests problemes podrien començar d’aquí a poc». La
presidenta cameral conﬁrma que
«quant als plans de contingència, algunes empreses han suspès viatges,
i compren més a Europa en comptes
de fer-ho a la Xina. També és cert
que algunes empreses locals tenen
avui més comandes». És el cas de Vidaltech, diu Marc Vidal, que ha hagut d’assumir les «urgències» d’alguns clients que han vist que no arribaven els seus components d’Àsia.
A la planta bagenca de Dayco de
moment no hi ha afectacions, ja que
tot el seu subministrament és europeu, explica el director general, Pere
Gómez. Amb tot, el grup multinacional ha imposat restriccions als
viatges a Àsia, tot i que no per Europa, diu Gómez. «Per a les properes
sis setmanes no hi ha cap previsió
d’afectació», assegura.

Màscares: no n’hi ha, i no n’hi haurà

És impossible trobar mascaretes a les farmàcies de Manresa i Berga, on també escasseja el gel antisèptic
GEMMA CAMPS

J. MORROS/ D. CLOTET MANRESA

Trobar màscares a les farmàcies
de Manresa i Berga és missió impossible. Ja fa dies que es van esgotar.
Primer, a ﬁnal de gener, van ser bàsicament membres de la comunitat
xinesa de les dues ciutats els qui en
compraven per enviar-les al seu país
(vegeu Regió7 del 29 de gener).
Quan el coronavirus va aparèixer a
Itàlia i més recentment a Catalunya,
la demanda ha repuntat. Però ja no
n’hi ha, i la previsió és que no n’hi
hagi ﬁns no se sap quan. Les empreses proveïdores no donen l’abast i a
més a més la prioritat és servir a hospitals i centres assistencials. Ara
també comença a ser difícil trobar
gels antisèptics.
«Per si de cas» és l’argument que
fan servir els qui demanen màscares, segons les farmàcies consultades per aquest diari. També es troben amb gent que ha de viatjar i els
aeroports els fan respecte. Això ha
fet que gent que veritablement en
necessita perquè pateix alguna patologia que en fa aconsellable l’ús
s’hagi quedat sense.
Demanda exagerada
«Hi ha hagut dies que la demanda
ha sigut exagerada», comenten a la
farmàcia Buxó del Passeig de Manresa. «Potser una de cada dues persones que venien en demanava».
Expliquen que quan va aparèixer el
coronavirus Covid-19 «la Xina quedava lluny», però en el moment que
va arribar a Itàlia, «aquí al costat»,
les peticions es van disparar. Amb
l’aparició de casos a Barcelona s’ha
donat la mateixa situació.
«Ens en demanen contínuament», expliquen a la farmàcia Sant
Maurici. «Suposo que les cases fabricants fan el que poden» tenint en
compte que «no és una problemàtica a nivell local, sinó nacional i internacional». Reclamen una informació ﬁdedigna i que no es generi
alarmisme.
A la farmàcia Oltra «ens en demanen molt i no en tenim. N’hem demanat i estem pendents, però les
empreses proveïdores no tenen previsions de subministrar-ne». A la
Planas del carrer Guimerà, igual.
«És constant», explica el seu responsable, Cristòfol Talaverón. «La gent

«Ha sigut exagerat. De cada
dos clients, un demanava
màscares», expliquen a la
farmàcia Buxó de Manresa
Els farmacèutics aconsellen
seguir les normes bàsiques per
evitar possibles contagis com
rentar-se sovint les mans

De màscares com la de la imatge, ja no n’hi ha i no se sap quan n’arribaran
DOLORS CLOTET

El ‘kit’ que tothom busca i que de poc serveix

 Màscara, gel antisèptic amb alcohol i ara també s’hi han afegit els guants de làtex. És el ‘kit’ complet que no es pot trobar a les farmàcies perquè productes com
les màscares s’han esgotat. Però també és el ‘kit’ que fa poc servei. Utilitzar mascareta no és efectiu ni evita contagis, i rentar-se les mans es pot fer amb aigua i sabó.

veu imatges de persones amb mascaretes i se’ls encomana. T’imbueixen a protegir-te més». Talaverón
demana més racionalitat perquè
«no té cap sentit anar amb mascaretes pel carrer ni a llocs tancats. És
absurd. És un virus tipus grip i si no
tens una salut precària no cal preocupar-se». El que sí que aconsella,
com en el cas de la grip, és rentar-se
les mans amb aigua i sabó.
A la farmàcia Solé de la plaça Major es repetix la història. «Ha vingut
moltíssima gent demanant màscares, però no es preveu que en tinguem». El mateix ha passat amb el
gel antisèptic. «S’ha exhaurit i no sabem quan ens en serviran». Ara ja és
difícil trobar-ne a les farmàcies.
«Hi ha molta psicosi», asseguren
a la farmàcia Cosp de Berga. Expliquen que demanen màscares de tot
tipus, tant les que porten ﬁltre com
les que no en porten. A la farmàcia
Vila Calonge del carrer Major de
Berga expliquen que s’han quedat
sense gel antisèptic amb alcohol i
que esperen rebre’n més, i que també han notat més vendes de guants
de làtex. «La gent està molt espantada», aﬁrma la seva responsable,
Cristina Vila.
Les màscares no són efectives
Vila assegura que una de les funcions professionals dels farmacèutics és donar informació i
tranquil·litzar la població. Aconsella
normes bàsiques com rentar-se sovint les mans i si es té tos tapar-se la
boca amb la part interior del colze.
El departament de Salut també
ha alertat que les mascaretes no són
efectives per evitar un contagi. Durne no serveix per res. Tan sols ho són
quan una persona ja està malalta.
Llavors evita que pugui transmetre
la malaltia.
MIREIA ARSO

Althaia difon internament els passos a
seguir davant la sospita d’un possible cas
J.M. MANRESA

Althaia de Manresa ha difós internament, i és a l’abast de tots els
professionals, el procediment d’actuació a seguir en el moment que
hi hagi un cas sospitós, segons fonts
de la fundació sanitària i assistencial. És el que ha dictat la Subdirecció General de Vigilància i Resposta
a Emergències de Salut del depar-

tament de Salut. El procediment
determina «els circuits i les accions
a prendre des del moment de sospita d’un possible cas».
Pel que fa a les mascaretes, Althaia ha informat que «en aquests
moments es disposa del material
necessari que determina aquest
procediment, com són les mascaretes. Es disposa de l’estoc neces-

sari». Informa també que «en el cas
que sigui necessari, la institució
serà ﬂexible i adaptarà els seus recursos a la demanda assistencial».
Si sorgís un cas de coronavirus a
Manresa la primera assistència es
podria dispensar a l’Hospital de
Sant Joan de Déu, però posteriorment es derivaria cap al Clínic de
L’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa segueix les directrius de Salut
Barcelona.
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La indústria del Bages tem que els
efectes del coronavirus es notin a
partir del mes que ve
El sector viu amb inquietud l'evolució de la malaltia i alerta que les comandes
provinents de la Xina podrien perillar a partir del març
Carles Blaya/Víctor González/ Manresa
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Moment de l'assemblea ordinària de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central | CARLES BLAYA
L'emergència sanitària global pel coronavirus ja està tenint impacte en les empreses locals. De moment,
com a mínim, «anímic», segons descriu el responsable de Recursos Humans de la planta
santfruitosenca de la multinacional japonesa Denso, Alfonso Menor. Cap de les empreses consultades
per aquest diari ha notat, ﬁns ara, l'impacte econòmic de l'extensió del coronavirus sobre el seu negoci,
però sí que es generalitza una situació d'alerta que, entre d'altres, està obligant a restringir els viatges, a
incrementar els contactes per videoconferència i a preveure escenaris en cas que la crisi s'allargui.
De fet, la majoria d'empreses consultades compten que les conseqüències de l'esclat del coronavirus,
especialment a Xina, on es va iniciar el focus de la malaltia amb milers ja de morts i greus restriccions a
la mobilitat, es facin notar especialment a partir del mes de març, quan podrien veure's retallats els

1

subministraments provinents del país asiàtic, la gran fàbrica del planeta.
D'entre les consultades, només l'empresa especialitzada en la fabricació de components electrònics
Selba admet que ja té una data al calendari per començar a notar els efectes del coronavirus: a mitjan
març hi ha una comanda xinesa d'un component electrònic que ja sap que no arribarà. L'empresa té
quinze dies per trobar un subministrador que li pugui servir aquesta peça, sense la qual és inviable la
cadena de producció, explica el seu responsable, Gabriel Prat. L'empresa haurà d'iniciar un procés de
recertiﬁcació per garantir el subministrament des d'una planta no xinesa. Però no hi haurà problema, diu
Prat.
En altres casos, tot i no tenir una data límit per afrontar les conseqüències empresarials del
coronavirus, ja s'estan elaborant plans de contingència. Antoni Tachó, conseller d'Ausa, aﬁrma que «la
situació ha empitjorat una mica respecte a fa un parell de setmanes. No ens afecta directament, però
les perspectives són més pessimistes ara. Per això hem buscat a Europa proveïdors d'alguns productes
que ﬁns ara compràvem a la Xina. En algun cas podríem tenir problemes per abastar-nos», reconeix
Tachó.
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Les comandes provinents de Xina que arriben ara, amb normalitat, a les empreses bagenques van ser
fetes fa temps. El marge entre la comanda i el seu lliurament pot ser de quatre mesos, apunta Mar
Alapont, de Masats. Per això es tem, en general, per les comandes pendents que haurien d'arribar a
partir del mes que ve.
Ahir a la tarda, la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central celebrava una assemblea ordinària i el
coronavirus va ocupar els primer minuts d'aquesta reunió, a preguntes de Regió7. En general, no hi ha
alarma, però sí preocupació, tot i que es recela de l'elevada intensitat mediàtica de la malaltia.
«Estranya el pànic que hi ha atesa la baixa mortalitat», deia Marc Vidal, de Vidaltech. Un punt de vista
compartit per Elvira Garcia, gerent d'Inoxforma, que considera que l'alarma pel coronavirus no és la
causa de la contenció econòmica actual, sinó només «la justiﬁcació, l'empenteta que faltava» per donar
cos a una recessió que el sector empresarial ja fa temps que ensuma.
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Alfonso Menor assegura que a Denso «tot està controlat», però «es fa un seguiment continu» de la
situació per planiﬁcar alternatives si és necessari. «Tenim més de trenta empreses proveïdores de
components, i de moment estem rebent totes les comandes. Vivim la situació amb incertesa per si
s'allarga en el temps». Des de la central europea de Denso, als Països Baixos, ja s'han deﬁnit uns
estàndards de comportament corporatiu que afecten principalment els viatges. «Els tenim totalment
restringits, si no és molt necessari fer-ne algun perquè sigui impossible resoldre una qüestió per una
altra via. Però l'ordre de fer el viatge l'hauria de fer la nostra presidència», diu Menor. On els controls sí
que s'han accelerat és a les plantes italianes de la multinacional japonesa, aﬁrma Alfonso Menor.
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El cap de Recursos Humans de Denso Barcelona aﬁrma que l'empresa no es planteja de moment el
canvi de proveïdors, que, en tot cas, haurien de passar un cribratge per acollir-se als estàndards de
certiﬁcació de la multinacional. «No fa la sensació que ara ho haguem de fer de pressa i corrents», diu
Menor. Amb tot, l'empresa preveu la possibilitat que el submnistrament de Xina afecti clients de Denso,
com Toyota o Volvo, un fet que, de retruc, tindria incidència a la planta del Bages.
Carel Lamers, director general de Raymond A. Tecniacero al Bages, conﬁrma que «la situació no ha
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variat en les últimes setmanes, i de moment no ha afectat ni els subministraments ni la demanda. Però
sí que s'han hagut de restringir els viatges». En la mateixa línia s'expressa Jordi Catllà, adjunt a direcció
i responsable d'instal·lacions i producció d'Oliva Torras.
Per a la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, el que diferencia el moment
present de fa tan sols unes setmanes és que «ara hi ha més alarma social». Més enllà, però, no pot
quantiﬁcar-se aquest impacte en l'entorn dels negocis. «No tenim constància que les empreses tinguin
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pro

problemes de subministraments», diu Gratacòs, «tot i que aquests problemes podrien començar d'aquí
a poc». La presidenta cameral conﬁrma que «quant als plans de contingència, algunes empreses han
suspès viatges, i compren més a Europa en comptes de fer-ho a la Xina. També és cert que algunes
empreses locals tenen avui més comandes». És el cas de Vidaltech, diu Marc Vidal, que ha hagut
d'assumir les «urgències» d'alguns clients que han vist que no arribaven els seus components d'Àsia.
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A la planta bagenca de Dayco de moment no hi ha afectacions, ja que tot el seu subministrament és

_

europeu, explica el director general, Pere Gómez. Amb tot, el grup multinacional ha imposat restriccions
als viatges a Àsia, tot i que no per Europa, diu Gómez. «Per a les properes sis setmanes no hi ha cap
previsió d'afectació», assegura.

Compartir a Facebook

Compartir a Twitter

Notícies relacionades
Màscares a les farmàcies: no n'hi ha, i no n'hi haurà. Arreu
Althaia difon internament els passos a seguir davant la sospita d'un possible cas. Arreu
8 nous casos de coronavirus eleven a 25 el nombre d'infectats al conjunt de l'Estat. Arreu
Una noia de 22 anys que estava de visita a Barcelona, tercer cas de coronavirus a Catalunya. Arreu
L'OMS alerta que «per salvar vides del virus cal actuar agressivament». Arreu
Les agències de viatges viuen amb neguit la situació. Arreu
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