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CORONAVIRUS

Les cambres de comerç reclamen el confinament de Catalunya
L'organisme demana mantenir l'activitat a les empreses dels sectors alimentari i sanitari, a més de les
que tenen comandes en curs per no perdre clients

per Redacció VIA Empresa
Barcelona.16 de març de 2020 17:50

Joan Canadell, president del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya, en una imatge d'arxiu | ACN

"No volem veure desaparèixer milers d'empreses, autònoms i llocs de treball". El Consell de
Cambres de Catalunya reclama més mesures per frenar el coronavirus i la crisi econòmica que hi
va associada a causa de les restriccions que s'han establert a tot el món per tal d'aturar
l'avançament d'aquesta pandèmia. A través d'un comunicat, s'han mostrat favorables al
confinament de Catalunya, una mesura que reclamava el president de la Generalitat, Quim Torra,
la setmana passada.
"Entenem que aquesta decisió suposa un gran esforç però que és una estratègia provada amb èxit
a Wuhan, al Nord d’Itàlia i a Igualada, i que estan posant en marxa altres estats europeus. No haver
confinat zones de l’Estat amb alta concentració de casos és d’una enorme irresponsabilitat que
portarà conseqüències incalculables per a tota l’economia", considera l'ens.
Més info: Empresaris i treballadors desorientats

Pel que fa a l'activitat laboral, sol·liciten que es mantingui tot la que sigui possible de manera
telemàtica. Per aconseguir que les empreses que no estan preparades pel teletreball puguin

implantar-lo de la manera més ràpida possible, "demanem a l'Estat que posi en marxa deduccions
CA | ES
fiscals directes per a les inversions en material destinat al teletreball".
L'activitat presencial, però, s'ha de mantenir en certes circumstàncies, segons el Consell de
Cambres: els sectors alimentari i sanitari, les empreses que tenen comandes en curs i amb
compromisos que no es poden posposar i les companyies internacionalitzades que tinguin
comandes i, si no les compleixen, risc de perdre clients.

Salvar el turisme
Pel que fa al turisme, l'organisme presidit pel també president de la Cambra de Comerç de

Barcelona, Joan Canadell, creu que és necessari un "pla nacional d'acció immediata per salvar el
màxim d'empreses", que vagi més enllà de mesures com la demora del pagament d'impostos o

cotitzacions. La clau, per a aquest i tota la resta de sectors, és "l'aportació de liquidesa suficient a
les empreses que ho requereixin, en especial les pimes i els autònoms".

Al sector bancari li demanen que "vetlli per a què arribin les línies de crèdit a empreses i autònoms,
tenint en compte la stuació de les empreses anterior a la crisi actual". Com que el Govern espanyol
s'ha posicionat com a única autoritat competent per gestionar la crisi del coronavirus, el Consell de
Cambres de Catalunya s'hi dirigeix per reclamar uns ingressos mínims per als autònoms mentre
duri la situació, actuar amb màxima diligència en la tramitació dels "milers" d'ERTOs que es
presentaran i que complementi els salaris dels treballadors afectats.
A més, veu necessàries altres mesures com la supressió de quotes socials i
d'autònoms, deduccions fiscals per R+D destinat a la lluita o mitigació del Covid-19 i la
compensació de la pèrdua del curs lectiu, sobretot en els cicles superior i universitari.
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MÉS INFORMACIÓ
AVUI ET DESTAQUEM

Serveis

18 de març de 2020

SUBSCRIU-TE

Identiﬁca't o Registra't
Manresa
19 / 5º

Local

Més Notícies

Fet Divers

Manresa

CORONAVIRUS

Esports

Economia

Opinió

Cultures

Oci

regió7.cat » Bages

Els agents socials del Bages veuen
bé les mesures però esperen la
lletra petita del decret
Carles Blaya
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Patronals i sindicats del Bages valoraven ahir positivament el decret de mesures econòmiques del
Govern, però esperaven «la lletra petita» per fer-ne una valoració més acurada. «Cal concretar les
mesures una mica més. La quantitat de diners és important, però hem de veure en quines condicions
s'accedeixen a les línies de liquiditat», deia ahir Sílvia Gratacòs, president de la Cambra de Comerç de
Manresa. Antoni Tachó, vicepresident de la patronal Metal·lúgica de la Catalunya Central, assegurava
que «era el que les empreses estàvem esperant» però alerta que «de França està arribant notícies que
tanquen plantes i això tindrà repercussió». «Tot apunta que la parada general hi serà», creu Tachó. Per a
Esteve Pintó, president de Pimec Catalunya Central, el decret és «esperançador perquè alleugereix
càrregues a les empreses que no poden treballar per falta de feina, però s'ha d'analitzar la lletra petita»,
apuntava. Des de les ﬁles sindicals, Lluís-Vidal Sixto, de CCOO, deia que l'anunci «sembla positiu». «La
música sona bé, però ens agradaria veure'n la lletra», concloïa.
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Covid-19 és el títol de una novel·la
d'Albert Camus
«Les cadenes de valor globals fan figa, les cadenes de subministrament locals
també (brot a Igualada, no surten rodes, para la Seat i de pas també Nissan)»
El Dr. Bernard Rieux ens parla del diví i l'humà en aquesta reconeguda novel·la d'Albert Camus
i que aquests dies s'enfilarà fins al top de vendes (confio...).
Tot el que està passant també recorda una novel·la d'aquestes més modernes, menys lineals,
més disperses, d'històries diverses que coincideixen en algun punt. Una sensació estranya de la
que tots ens sentim estrangers. I per això tot són pensaments dispersos.
Per aturar la pesta cal un llindar mínim de confiança en les instruccions que es donin des dels
estaments oficials. A qui fer cas doncs? Quins són els estaments oficials? Hi ha un estat d'alarma
decretat en diferit i unes proclames, declaracions, entrevistes, provinents del govern central que
ens parlen de que no hi ha territoris, hi ha persones. Si comparem la propagació de la pesta amb
un incendi forestal d'aquells que coneixem de primera mà, calen tallafocs, perímetres, fronts de
treball ben localitzats. És com si diguessin que no hi ha boscos, només arbres... S'albira un biaix
ideològic darrera, ulleres fosques a mitjanit. Si això ho amaneixes amb publicitat buida a gran part
dels diaris d'aquest diumenge (publicitat subliminal també, coi!), no predisposa a confiar.
Per altra banda, "la más alta autoridad del estado", com en va dir una vegada un policia de
la casa aquesta, fa business i no declara a hisenda, i els fan la prova sense ser simptomàtics (una
prova de molts falsos negatius, per cert, i sense els estocs suficients), igual que a d'altres
personatges. Tampoc predisposa a confiar.
Que quedi clar que la primera prioritat és l'emergència sanitària, que no es col·lapsi el
sistema sanitari. El passat dissabte 14 de de març es vivia la calma tensa abans de la batalla
decisiva, nervis i sentiments a flor de pell. I per això no entenc la línia de britànica de prioritzar la
immunitat del ramat. Que tothom s'infecti i admetre tota classe de casualties. Protegir l'economia,
que segueixi rodant la ruleta. Aquesta crueltat elegant segurament també es va cultivar a les
escoles d'elit com Eaton. Els irlandesos del segle XIX i els bengalís dels anys 40 del segle XX en
poden donar referències.
Itàlia pateix, però França i Alemanya restringeixen l'exportació de material mèdic. La ministra
Calviño manté posicions "austeritàries" davant la demanda econòmica d'auxili italià. La Comissió
Europea fa un galdós paper. La Xina envia material i respiradors. Potser Cuba enviarà metges. En
la lliga del poder tou i les relacions públiques de veritat, la Xina guanya per golejada. Potser és
la fi de l'hegemonia del pensament occidental. La UE irrellevant, com un Senat qualsevol, només
serveix per donar forma a tota classe de 155s.
Les cadenes de valor globals fan figa, les cadenes de subministrament locals també (brot a
Igualada, no surten rodes, para la Seat i de pas també Nissan). Cadenes de subministrament
híper eficients, just in time, però extremadament fràgils. La manera de veure el món de l'organització
de l'empresa modificarà les seves prioritats, la indústria del management tindrà feina a redefinir-ho
gairebé tot. L'era de l'híper-globalització es dona per clausurada.
A casa nostra, al Bages, una tercera part del Valor Afegit Brut industrial està directament
relacionat amb el món de l'automoció. Posem que el sector està aturat almenys un mes (no crec que
les direccions de les grans fàbriques de cotxes de tot Europa ho visquin com un drama, això sí que
és una opinió tertuliana per part meva), llavors sí que tota la cadena de subministrament rebrà de
https://www.naciodigital.cat/manresa/opinio/21160/covid-19/es/titol/novella/albert/camus
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valent. I també el sector de la restauració i uns quants més. Ens calen operacions de suport ben
estructurades i clares. El Real Decreto 6-2020 de 10 de març arriba on arriba, i la declaració d'estat
d'alarma parla de "la autoridad competente".
La situació és desconeguda per tothom que habita en aquestes contrades, no hi ha records de
quelcom semblant. El Dr. Bernard Rieux acaba dient que sempre hi ha més coses per admirar
que per menysprear en l'esser humà, però que oju, que el bacil de la pesta pot restar anys adormit
abans de tornar-se a despertar.
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Pàgina 2 de 2

Regió7

10 DIMECRES, 18 DE MARÇ DEL 2020

TEMA DEL DIA

Sánchez presenta un pla de xoc de 200.000
milions per pal·liar el drama econòmic

El Govern de la Generalitat aprova una moratòria en el pagament de tributs fins que es doni per finalitzat l’estat d’alarma
EP

El president de Govern Central,
Pedro Sánchez, va anunciar ahir
la mobilització de ﬁns a 200.000
milions d'euros, el 20% del PIB espanyol, per pal·liar l'impacte econòmic i social de la crisi del coronavirus, dels quals 117.000 milions procediran íntegrament del
sector públic (17.000 milions per
a sectors vulnerables) i la resta es
complementarà amb la mobilització de recursos privats.
Així ho va anunciar Sánchez en
una roda de premsa telemàtica
des del Palau de la Moncloa després del Consell de Ministres extraordinari que ha aprovat un nou
paquet de mesures com a «escut»
a l'impacte de la crisi amb la ﬁnalitat de «frenar la corba descendent» de l'ocupació i la producció.
«És la major mobilització de recursos econòmics de la història
recent d'Espanya», va aﬁrmar
Sánchez.
Amb aquest pla de xoc va insistir diversos cops que «ningú quedarà enrere», si bé va subratllar
que cal actuar «units» administracions, treballadors i empresaris
per capgirar la situació. Per això,
també va demanar a les empreses
que mantinguin l'ocupació i l'activitat econòmica.
Sánchez destina 600 milions
per a la prestació de serveis bàsics
a comunitats autònomes i ens locals i es garanteixen els subministraments i els serveis de comunicacions, així com el dret a l'habitatge amb la moratòria de les quotes d'hipoteques per a persones
en situació d'especial vulnerabilitat durant dos mesos. També va
anunciar una línia d'avals amb
valor de ﬁns a 100.000 milions que

permetrà mobilitzar entre
150.000 i 200.000 milions en el sistema econòmic si s'incorpora al
sector privat. L'Estat serà el garant
de les operacions. Hi haurà una línia d'avals addicionals de 2.000
milions per a empreses exportadores amb mecanismes àgils i
mesures per facilitar la reestructuració de crèdits a exportació
agràries afectades per la sequera.
A més, es destinen 30 milions a recerca de vacunes contra la Covid19, i també s’ajudarà les empreses
a la compra d’ordinadors per afavorir el teletreball durant l’estat
d’alarma.
Les noves mesures se sumaran
a les primeres del paquet de xoc
econòmic ja recollides en el decret-llei aprovat dijous passat al
Consell de Ministres extraordinari, amb la injecció de 18.225 milions per pal·liar les conseqüències econòmiques. A més, el Govern ha aprovat que tots els autònoms amb pèrdues severes, també els societaris i els empresaris,
puguin accedir a una prestació
extraordinària per cessament
d'activitat i quedin exonerats de
pagar les quotes a la Seguretat Social.
També s’ha aprovat l'exoneració del pagament de cotitzacions
a les empreses que, en lloc d'acomiadar treballadors, s'acullin a
expedients de regulació d'ocupació temporals (ERTO). Tots els
ERTO es consideraran fets per força major, es gestionaran amb rapidesa en un termini de cinc dies,
i tots els treballadors afectats per
aquests procediments tindran
dret a cobrar l'atur encara que no
compleixin el període de cotització mínim exigit per a això. A més,

Catalunya suma
206 ERTO per la
Covid-19, que afecten
24.337 treballadors

ICL redueix a la meitat la seva
producció per fer front a la crisi

EFE BARCELONA

L’acord

AGÈNCIES MADRID/BARCELONA

El departament de Treball de la
Generalitat ha rebut de moment
206 sol·licituds d'ERTO, amb una
afectació total de 24.337 treballadors, i la previsió és que la xifra
augmenti els propers dies, a l'hora
que les empreses, grans i petites,
adoptin aquesta mesura per esmorteir els efectes del conﬁnament. Aquestes xifres inclouen
l'ERO temporal anunciat ahir per
Seat, l’empresa industrial més
gran de Catalunya, per a un màxim de 14.771 treballadors. La direcció i els sindicats de Seat van
pactar ahir les condicions de l’ERTO, que preveu que els afectats
cobrin el 90% del salari net.

permetrà complir
les mesures de seguretat
necessàries per evitar el
risc de contagi
ACN SÚRIA

Les mines de Súria i Sallent reduiran a la meitat la producció
per tal de fer front a la crisi del coronavirus. Així ho han explicat
fonts del comitè d’empresa, que
han assegurat que l'acord permet
complir les mesures de seguretat
necessàries per evitar el risc de
contagi. L'acord s'aplicarà, com a
mínim, durant aquesta setmana i
implica tant els treballadors direc-

Els agents socials
del Bages veuen bé
les mesures però
esperen la lletra
petita del decret
CARLES BLAYA MANRESA

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez

El Govern català posa a
disposició una partida de
7,5 milions per compensar
les pèrdues dels autònoms
no es considerarà consumit el
temps que duri la percepció
d'aquesta prestació (comptador a
zero). Això, segons el Ministeri de
Treball i Economia Social, es considera un parèntesi en la prestació
de desocupació que no afectarà
eventuals prestacions futures del
cotitzador.
Moratòria de la Generalitat
El Govern va aprovar ahir al Consell Executiu una moratòria en els
terminis d'autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat ﬁns que ﬁnalitzi l'estat d'alarma decretat pel
Govern central. El segon decret de
mesures urgents per lluitar contra

tes de l'empresa com els que estan
subcontractats. En total, 1.200 treballadors que es repartiran els
dies que queden d'aquesta setmana, de tal manera que cada
operari treballarà dos dies i els altres dos es podrà quedar a casa
amb un permís retribuït. El comitè s'ha mostrat satisfet amb l'acord
per tal d'evitar el tancament de
tota la planta. L'empresa fa setmanes que aplica mesures de protecció per evitar el contagi, com ara
l'ús de mascaretes i guants, el comitè ha explicat que tant els treballadors com la mateixa direcció
estan preocupats pel risc de contagi, sobretot en moments delicats com quan es baixa a la mina,

els efectes que la pandèmia global
de la Covid-19 també disposa
d'una partida de 7,5 milions d'euros per compensar les pèrdues
dels treballadors autònoms i que
no disposin de fonts alternatives
d'ingressos. Així es preveu una
ajuda de ﬁns a 2.000 euros per als
autònoms dedicats a negocis l'activitat dels quals s'hagi decretat el
tancament i que alhora acreditin
una «reducció dràstica i involuntària» de la facturació.
En matèria de contractació pública, el Govern vol garantir que
les empreses que treballen per a
la Generalitat segueixin cobrant i
mantenint l'ocupació malgrat no
poder prestar efectivament el seu
servei, per la qual cosa es farà càrrec de les despeses salarials i de
les pòlisses d'assegurances dels
empleats de les empreses afectades des que es va decretar el tancament dels diferents equipaments.

Patronals i sindicats del Bages
valoraven ahir positivament el
decret de mesures econòmiques del Govern, però esperaven «la lletra petita» per fer-ne
una valoració més acurada. «Cal
concretar les mesures una mica
més. La quantitat de diners és
important, però hem de veure
en quines condicions s’accedeixen a les línies de liquiditat»,
deia ahir Sílvia Gratacòs, president de la Cambra de Comerç de
Manresa. Antoni Tachó, vicepresident de la patronal
Metal·lúgica de la Catalunya
Central, assegurava que «era el
que les empreses estàvem esperant» però alerta que «de França
està arribant notícies que tanquen plantes i això tindrà repercussió». «Tot apunta que la parada general hi serà», creu Tachó. Per a Esteve Pintó, president de Pimec Catalunya Central, el decret és «esperançador
perquè alleugereix càrregues a
les empreses que no poden treballar per falta de feina, però
s’ha d’analitzar la lletra petita»,
apuntava. Des de les ﬁles sindicals, Lluís-Vidal Sixto, de
CCOO, deia que l’anunci «sembla positiu». «La música sona bé,
però ens agradaria veure’n la lletra», concloïa.

Acció Sindical del
Bages crea una caixa
de solidaritat per
respondre al virus
ACN MANRESA

A la mina hi ha moments
delicats per al contagi, com
baixar al subsòl en un ascensor
de reduïdes dimensions
en un ascensor de poques dimensions. Ara, aquesta mesura permetrà complir millor les mesures
de seguretat i «evitar», segons ha
explicat el sindicat, «que l'empresa apliqui un ERO temporal» o
tanqui totalment l'activitat de
l'empresa. Actualment, a les mines de Súria i Sallent hi treballen
unes 1.200 persones, 800 són treballadors directes i uns 400 indirectes.

Acció Sindical del Bages ha
creat una caixa de solidaritat per
fer front a la crisi del coronavirus.
El sindicat anima la gent a fer donatius econòmics per destinar-los
a lluitar contra les conseqüències
socials i laborals derivades de la
crisi. El sindicat denuncia que,
arran del coronavirus, «s'estan
disparant els casos que arriben
d'ERTO, ERO i vacances obligades
o baixes voluntàries de manera
forçosa». En aquest sentit, Acció
Sindical del Bages assegura que
també ofereix assessorament sindical gratuït a totes aquelles persones que es puguin veure afectades per aquesta situació.

