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L’empresa local veuria bé el tancament
de l’economia però demana empara legal
Organitzacions empresarials del territori central reclamen un marc legal clar per al confinament total
CARLES BLAYA MANRESA

Les organitzacions empresarials de la Catalunya Central veurien amb bons ulls el confinament
total de la població que reclama el
Govern de la Generalitat, que implicaria alhora el tancament generalitzat de l’activitat econòmica
del país, excepte en els sectors ara
mateix essencials. Amb tot, demanen que el Govern central garanteixi amb mesures la supervivència del teixit empresarial per assumir una aturada que en cas contrari podria tenir, diuen, efectes
devastadors en el futur immediat
de Catalunya.
Joan Domènech, president de
la Unió Empresarial de l’Anoia,
s’expressa en aquests termes:
«Quan el Govern decideixi fer un
confinament absolut hi estarem
d’acord, sempre que hi hagi un
decret al darrere. Les empreses no
poden tancar sense un coixí econòmic». «Hi ha empreses amb
múscul econòmic que s’ho podrien permetre, però pimes i autònoms, no», diu Domènech, que
considera que el tancament «hauria de ser de tot l’Estat, perquè, si
no, hi hauria un greuge comparatiu quant a competència».
Sílvia Gratacòs, presidenta de
la Cambra de Comerç de Manresa, diu que la clausura econòmica
és el que defensa el Consell General de Cambres de Catalunya, que
diumenge en va publicar un comunicat. Gratacòs insisteix en un
punt comú: «La majoria d’empreses ja estan tancant», tot i que,
apunta, «als empresaris no ens
agrada haver-ho de fer per la penalització que suposa i sabem que
la remuntada serà difícil. A més,
al comerç minorista, per exemple,
no se l’ha deixat escollir». Amb tot,
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El tancament
De facto, ja hi ha
hauria de ser de
un tancament
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La planta bagenca de la multinacional japonesa Denso va reduir ahir dràsticament la seva
producció fins al  de la seva
capacitat. Això significa també
una reducció del  de treballadors dels  dels que té la planta,
segons explicava ahir a aquest
diari Cristina Puig, directora general de Recursos Humans de la
planta.
«Ens queden encara alguns
clients de fora d’Europa que no
estan afectats per la pandèmia.
Són volums petits, però hem de
continuar treballant», explica
Puig, que avança que al llarg
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Hem de parar,
La mesura s’hauria
Crec que s’hauria
perquè la situació
d’acompanyar
de mantenir una
sanitària és molt greu i, d’ajuts per a empreses,
activitat bàsica, per
abans que l’economia, treballadors i
mantenir recepcions i
el primer és la salut»
autònoms»
expedicions urgents»
diu Gratacòs, el confinament total, deixant només les activitats
essencials, i per un període breu,
és necessari per evitar la propagació sagnant del coronavirus». Gratacòs, però, demana «transparèn-

Denso Barcelona redueix
la producció fins al 30%
de la seva capacitat
CARLES BLAYA MANRESA
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d’aquesta setmana la producció
s’anirà reduint. La planta, que ja
havia previst per a enguany un escenari d’estabilització del creixement, ha vist com es desmarxaven
els plans. De moment, la multinacional no ha fet un càlcul de l’impacte econòmic, diu Puig, perquè
«els càlculs canvien d’un dia per
l’altre».
D’altra banda, la Fundació Catalunya La Pedrera ha presentat ja
un ERTO per a  treballadors
d’atenció al públic dels seus equipaments, entre els quals Món Sant
Benet, a més de La Pedrera, Món
Natura Delta i Món Natura Pirineus.

cia i claredat» en les normes per
acompanyar el tancament.
«Ja comptem que no tindrem
cap activitat aviat», diu Xavier Perramon, president de la Patronal
Metal·lúrgica de la Catalunya

Central, per a qui només s’hauria
de mantenir ara mateix una activitat mínima a les empreses per
servir «compromisos adquirits recentment». «El que demana la
Generalitat està en consonància

amb la necessitat de parar i de no
posar en risc ningú», diu Perraman, que insisteix que «els treballadors ja volen aturar l’activitat, i
moltes empreses estan prenent
mesures en aquesta línia». Falta,
diu Perramon, «una indicació clara del Govern central» que creu
que al final «s’acabarà convencent
del que proposa el Govern de la
Generalitat».
Per a Esteve Pintó, president de
Pimec Catalunya Central, «està bé
mantenir l’activitat econòmica, és
el motor del país, i si l’aturem sense més podríem tenir una greu davallada d’ingressos i es posarien
en perill pimes i els seus treballadors». Pintó assegura que des de
Pimec «seguirem les estratègies
que proposi el Govern, i si finalment demana de parar-ho tot
menys els serveis essencials,
aquesta mesura hauria d’anar
acompanyada de tot tipus d’ajuts
per a empreses, treballadors i autònoms, de dotacions perquè puguem subsistir sense posar en perill els llocs de treball».
Àngel Vilarasau, president del
Col·legi d’Enginyers Tècnics de
Manresa, també avala el tancament total. «És estrany que dissabte estiguem tots a casa i dilluns
s’hagi d’anar a treballar. Tothom
està molt intranquil». «Hem de
parar, perquè la situació sanitària
és molt greu; per molt que ens pesi
l’economia, el primer és la salut»,
diu Vilarasau.
L’única veu un punt discordant
és la de Xavier Gual, membre de
la junta de l’Associació Comarcal
d’Empresaris del Berguedà, que
també insisteix que «la protecció
de les persones és el primer», però
alerta que «si fem una aturada general serà un daltabaix, perquè
avui tota l’economia està vinculada, i el tancament general pot
afectar cadenes de distribució i de
producció bàsiques». «Es un dilema molt dur. Crec que s’hauria de
mantenir una activitat bàsica, ni
que sigui per mantenir recepcions
i expedicions urgents. El tancament absolut i total pot ser devastador», conclou.

230 professionals donaran suport psicosocial als
afectats pel coronavirus i les seves famílies
fessionals (psicòlegs, treballadors socials, infermers, metges i agents pastorals) per proporcionar una atenció emocional, social i espiritual càlida i personalitzada, que complementi la tasca de
les unitats mèdiques, i també ofereixin
atenció al dol en circumstàncies extremes com les dels familiars de les víctimes de la pandèmia a tot Espanya.
El president de la Fundació Bancària
La Caixa, Isidre Fainé, ha dit: «Tots hem
de contribuir a pal·liar els efectes de la
pandèmia del coronavirus i a fer més suUna imatge del programa d'atenció a malalts avançats de La Caixa.
portables els seus efectes».
Al llarg dels seus 11 anys de recorregut, el programa d'Atenció Integral a Persones amb
La Fundació La Caixa ha posat a disposició dels Malalties Avançades de Fundació La Caixa ha ofert
malalts per coronavirus i els seus familiars 230 pro- atenció a 182.000 pacients i 248.000 familiars.
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L'empresa local veuria bé el
tancament de l'economia però
demana empara legal
Organitzacions empresarials del territori central reclamen un marc legal clar per al
conﬁnament total
Carles Blaya

24.03.2020 | 00:00

Les organitzacions empresarials de la Catalunya Central veurien amb bons ulls el conﬁnament total de
la població que reclama el Govern de la Generalitat, que implicaria alhora el tancament generalitzat de
l'activitat econòmica del país, excepte en els sectors ara mateix essencials. Amb tot, demanen que el
Govern central garanteixi amb mesures la supervivència del teixit empresarial per assumir una aturada
que en cas contrari podria tenir, diuen, efectes devastadors en el futur immediat de Catalunya.
Joan Domènech, president de la Unió Empresarial de l'Anoia, s'expressa en aquests termes: «Quan el
Govern decideixi fer un conﬁnament absolut hi estarem d'acord, sempre que hi hagi un decret al darrere.
Les empreses no poden tancar sense un coixí econòmic». «Hi ha empreses amb múscul econòmic que
s'ho podrien permetre, però pimes i autònoms, no», diu Domènech, que considera que el tancament
«hauria de ser de tot l'Estat, perquè, si no, hi hauria un greuge comparatiu quant a competència».
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Sílvia Gratacòs, presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, diu que la clausura econòmica és el

E

que defensa el Consell General de Cambres de Catalunya, que diumenge en va publicar un comunicat.
Gratacòs insisteix en un punt comú: «La majoria d'empreses ja estan tancant», tot i que, apunta, «als
empresaris no ens agrada haver-ho de fer per la penalització que suposa i sabem que la remuntada
serà difícil. A més, al comerç minorista, per exemple, no se l'ha deixat escollir». Amb tot, diu Gratacòs, el
conﬁnament total, deixant només les activitats essencials, i per un període breu, és necessari per evitar
la propagació sagnant del coronavirus». Gratacòs, però, demana «transparència i claredat» en les
normes per acompanyar el tancament.
«Ja comptem que no tindrem cap activitat aviat», diu Xavier Per-ramon, president de la Patronal
Metal·lúrgica de la Catalunya Central, per a qui només s'hauria de mantenir ara mateix una activitat
mínima a les empreses per servir «compromisos adquirits recentment». «El que demana la Generalitat
està en consonància amb la necessitat de parar i de no posar en risc ningú», diu Perraman, que insisteix
que «els treballadors ja volen aturar l'activitat, i moltes empreses estan prenent mesures en aquesta
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convencent del que proposa el Govern de la Generalitat».
Per a Esteve Pintó, president de Pimec Catalunya Central, «està bé mantenir l'activitat econòmica, és el
motor del país, i si l'aturem sense més podríem tenir una greu davallada d'ingressos i es posarien en
perill pimes i els seus treballadors». Pintó assegura que des de Pimec «seguirem les estratègies que
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hauria d'anar acompanyada de tot tipus d'ajuts per a empreses, treballadors i autònoms, de dotacions
perquè puguem subsistir sense posar en perill els llocs de treball».
Àngel Vilarasau, president del Col·legi d'Enginyers Tècnics de Manresa, també avala el tancament total.
«És estrany que dissabte estiguem tots a casa i dilluns s'hagi d'anar a treballar. Tothom està molt

El fabricant de joies complementarà
perquè els empleats arribin al 80% d

intranquil». «Hem de parar, perquè la situació sanitària és molt greu; per molt que ens pesi l'economia, el

L'Ibexdilluns
caigud
frega
6.200

primer és la salut», diu Vilarasau.
L'única veu un punt discordant és la de Xavier Gual, membre de la junta de l'Associació Comarcal
d'Empresaris del Berguedà, que també insisteix que «la protecció de les persones és el primer», però
alerta que «si fem una aturada general serà un daltabaix, perquè avui tota l'economia està vinculada, i el
tancament general pot afectar cadenes de distribució i de producció bàsiques». «Es un dilema molt dur.

Aena ha
més castigada, amb un descens del

Crec que s'hauria de mantenir una activitat bàsica, ni que sigui per mantenir recepcions i expedicions
urgents. El tancament absolut i total pot ser devastador», conclou.
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SOCIETAT

ACTUALITAT
CRISTINA PUIG

Una tímida nevada
arriba al Solsonès tot
i que no s’hi queda

 Ha mort als 86 anys d’edat. L’enterrament tindrà lloc avui al cementiri de Cardona.

FUNERALS
NAVARCLES

ENCARNACIÓN GARCÍA RODRÍGUEZ
 Ha mort als 84 anys. L’enterrament serà avui, a dos quarts de 4 de
la tarda, al cementiri de Navarcles.

 Les nevades van arribar al Solsonès però amb menys intensitat de
l’esperada. La zona de la vall de Lord
compresa pels municipis de Sant Llorenç de Morunys (veure a la foto), la
Coma i la Pedra i Guixers va ser la més
afectada, sobretot amb una intensa
però curta nevada a la tarda.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

PEDRO GARCÍA SÁNCHEZ
 Ha mort als 84 anys d’edat.

L’enterrament tindrà lloc avui al
cementiri de Sant Vicenç de Castellet.

AVINYÓ

RAFAEL POZO ACUÑA
 Ha mort als 66 anys d’edat. Serà
incinerat avui.

Antònia Gil Pacheco
Vídua de Ramon Comella Terès

Ens ha deixat, el dia 25 de l’actual, als 75 anys.
D. E. P.

Els seus fills, Isabel, Ramon Ricard i Jordi; fills polítics;
netes, Mireia, Clara, Maria i Anna; nets polítics, germans,
nebots, cosins i família tota, assabenten llurs amics i coneguts de tan dolguda pèrdua i preguen que la tinguin
present en el record. Properament farem el seu comiat.
Trobarem a faltar l’alegria que ens donaves.
(Per a notes de condol: www.memora.cat)

Març del 2020

FUNERÀRIA FONTAL MÉMORA

MANRESA

Per a esqueles, recordatoris o aniversaris
podeu enviar-nos un correu electrònic a

esqueles@regio7.cat
amb les vostres dades personals i un
telèfon perquè puguem contactar amb
vosaltres, o venint a les nostres oficines de

MANRESA Tel. 93 877 22 33
C/ Sant Antoni M. Claret, 32

BERGA Tel. 93 822 12 19
Plaça Font del Ros, 1
(horari de recepció d’esqueles: de dilluns a
divendres de 9 a 14 i de 16 a 22. Caps de
setmana i festius de 18 a 22)

Manuel Baylina Flotats
Ens ha deixat el dia 26 de març del 2020 als 82 anys

La seva esposa, Maria Carme Ferré Suriñach; filla, Mireia; gendre, Lluís Oriols;
neta, Laura; germanes, Montserrat i Anna Maria; cunyats, Ignasi Arisó i Ignasi
Cots; nebots, cosins i família us assabenten de tan sentida pèrdua,
preguen que el tingueu present en la vostra memòria i us agraeixen
el vostre suport i la vostra pregària.

Súria, 27 de març del 2020

DOLORS LLOPART BOHIGAS
 Ha mort als 92 anys d’edat. L’enterrament tindrà lloc avui al cementiri de Manresa.
AMADEU ROSELL PRAT
 Ha mort als 93 anys d’edat. L’enterrament tindrà lloc avui al cementiri de Manresa.
MONTSERRAT ESPINALT SEBARROJA
 Ha mort als 68 anys d’edat. Serà
incinerada avui.
JOSEP PRAT PONS
 Ha mort als 71 anys d’edat. Serà
incinerat avui.
MANUEL GUERRA PRIETO
 Ha mort als 67 anys d’edat.
DOLORES PORTI CLUSELLA
 Ha mort als 93 anys d’edat.
CARMEN VALVERDE RODRÍGUEZ
 Ha mort als 81 anys d’edat.
MONISTROL DE MONTSERRAT

ANTONIA GIL PACHECO
 Ha mort als 75 anys d’edat.
SANT FRUITÓS DE BAGES

JOSEP PUJOLS ROSAS
 Ha mort als 80 anys d’edat. Serà
incinerat avui.
CARDONA

ESTEVE VILAJOSANA PRAT

SANT JOAN DE VILATORRADA

JOSEP M. GIBERT ARISSA
 Ha mort als 79 anys d’edat. L’enterrament tindrà lloc avui al cementiri de Sant Joan de Vilatorrada.
TEÓFILA IZQUIERDO LUMBRERAS
 Ha mort als 93 anys d’edat. L’enterrament tindrà lloc avui al cementiri de Sant Joan de Vilatorrada.
SÚRIA

MANUEL BAYLINA FLOTATS
 Ha mort als 82 anys d’edat. L’enterrament tindrà lloc avui al cementiri de Súria.
NAVÀS

JOSE FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 Ha mort als 70 anys d’edat.
ÀNGEL PUIGELLÍVOL ARNAUS
 Ha mort als 82 anys d’edat.
SANTPEDOR

PEDRO FUENTES PAREJA
 Ha mort als 89 anys d’edat.
GIRONELLA

JOSEP CAELLES PUJOL
 Ha mort als 89 anys d’edat.
BERGA

JAIME AGUILAR SEGUÍ
 Ha mort als 64 anys d’edat.
JOSEFINA COSTA NOGUERO
 Ha mort als 90 anys d’edat.
JULIÁN GUTIÉRREZ GARCÍA
 Ha mort als 80 anys d’edat.

Genar Maza Tomàs
Ens ha deixat el dia 24 als 79 anys.
E. P. D.

Amadeu Rosell i Prat
Ha mort cristianament a Manresa, el dia 25 de març del 2020,
a l’edat de 93 anys.

La seva esposa, Teresa Martí i Homs; fills, Amadeu, Xavier, Manel, Toni, Josep,
Joan, Jordi, Alba, Montse, Maite i David; fills polítics, Victoria, Fina, Clara, Margarita, Montse, Caty, Carme, Ramón, Albert i Silvia; els seus nets, Amadeu,
Patllari, Anna, Arnau, Marc, Lluc, Pau, Toni, Miquel, Martí, Enric,
Ferran, Joan, Laia, Cristina, Laura, Mireia, Jordi, Meritxell, Aina, Queralt,
Pol i Sança; la seva germana Paquita; nets polítics, i besnets, que l’estimen,
us ho comuniquen i us preguen una oració.

La seva esposa, Maria Flores Cano; filles, Olga i
Gemma; fills polítics, Francesc i David; nets, Arnau i
Martí; germanes polítiques, Antònia i Pilar; nebots, Lluís
Maria, Genar, Santi (†), Eduvigis i Sara, cosins i família
tota agraeixen que el tingueu present en el record. L’enterrament va ser ahir en la intimitat familiar. El funeral se
celebrarà un cop passada la situació de pandèmia.
Manresa, 27 de març del 2020

Amadeu Rosell
i Prat

La Cambra de Comerç de Manresa expressa el més
sincer condol i suport a la família de Manel Rosell i
Martí, que va ser president d’aquesta institució entre
els anys 2006 i 2009.

Manresa, 27 de març del 2020

Manresa, 27 de març del 2020

Dilluns 30 de març de 2020

PORTADA MANRESA BAGES CATALUNYA CENTRAL ESPORTS CULTURA TENDÈNCIES Cerca
ST. JOAN ST. VICENÇ ST. FRUITÓS SANTPEDOR SALLENT NAVÀS SÚRIA NAVARCLES CARDONA MOIÀ
ÉS NOTÍCIA:

Les Cambres proposen
mesures de finançament
empresarial urgents

Les 13 Cambres de Catalunya consideren que les
mesures anunciades pel Govern espanyol són
insuficients per fer front a la magnitud de l'impacte
social i econòmic amb diferents mesures. Segons les
cambres són uns dies decisius en què caldrà posar
en marxa amb urgència les mesures econòmiques
necessàries perquè a final d’aquest mes i principi del
següent les empreses i els autònoms hauran de fer
front al pagament de nòmines, préstecs, lloguers,
etc. i apareixeran les primeres tensions de liquiditat a
les empreses.

La marieta
'Hem d'intentar no fixar-nos en els números'
Atracar la nevera no és un bona opció per
calmar l'ansietat

Cardona suspèn el cros escolar del 26 d'abril
L'Agència habilita un apartat on-line per
oferir informació
Bus Manresa ajusta els horaris amb motiu
de la Covid-19
La Cambra de Manresa estrena nou canal de
Telegram
Les Cambres proposen mesures de
finançament empresarial urgents

Seu de la Cambra de Manresa.

ECONOMIA / Redacció
28/03/2020 17:42

Les Cambres proposen diferir totes les
obligacions fiscals i tots els pagaments deguts
a les administracions públiques sense
interessos ni recàrrecs durant tres mesos
prorrogables.

A més, demanen condonar les quotes a la
Seguretat Social de tots els autònoms durant

tres mesos prorrogables. El cost de la mesura
per al sector públic seria de gairebé 2.600M€.
Exonerar a les empreses petites i mitjanes del
pagament de les cotitzacions a la Seguretat
Social dels seus treballadors durant tres mesos
prorrogables a condició de conservar els llocs

Bus Manresa ajusta els horaris
amb motiu de la Covid-19
Manresa se suma a 'establiment
segur
contra
la
violència
masclista'
'Hem d'intentar no fixar-nos en
els números'
La Cambra de Manresa estrena
nou canal de Telegram

de treball. El cost de la mesura per al sector públic seria com a màxim de
15.000M€.
Diferir el pagament durant tres mesos prorrogables (el deute acumulat es
prorratejarà els 24 mesos següents, sense interessos):
a. lloguers per part d’empreses i de particulars en situació vulnerable
b. pagament dels subministraments de llum, telèfon i gas
c. préstecs i hipoteques en vigor.
Reclamen també el pagament immediat de les administracions públiques de les
factures pendents. Injecció de liquiditat a l’economia de 14.000 M€.
Pel que fa a la concessió de crèdits amb avals públics:
1. Establir mecanismes de concessió àgils, transparents i operatius, basats en
criteris senzills com el nombre de treballadors, el valor del balanç i la xifra de
facturació abans de la crisi sanitària.

2. Que es posin en marxar abans de l’1 d’abril, que és quan es posaran de manifest
els primers problemes de liquiditat.
3. Els préstecs han de tenir una carència de 6 a 12 mesos i s’han de poder tornar

en 2 o 3 anys.
4. Que el Govern espanyol i les autoritats monetàries estableixin pautes d’obligat
compliment al sector bancari per assegurar que les línies de finançament

establertes arribin a totes les empreses que ho necessiten.
5. Establir condicions estrictes per evitar que les noves línies de crèdits siguin
utilitzades per finançar crèdits anteriors, disminuint així el risc del sector bancari. I
que les condicions del crèdit siguin de mercat especialment favorables.
6. Fer un sistema de vigilància per part del Banc d’Espanya per assegurar que els
crèdits estan arribant ràpid i no amb una visió restrictiva.
7. Atendre els microcrèdits dels autònoms (fins a 4.000 euros) i els crèdits petits
de pimes (fins a 30.000 euros) rebutjats per la banca comercial i atendre’ls des de
l’ICF i l’ICO.

Escriu la teva opinió
Nom:
Opinió:

Escriu el resultat de 3+2 (en xifra):

Enviar opinió
Arxivat a:

CAMBRA

EMPRESES

També et pot interessar:
MANRESA

MANRESA

SANITAT

Bus Manresa
ajusta els
horaris amb
motiu de la
Covid-19

Manresa se
suma a
'establiment
segur contra
la violència
masclista'

'Hem
d'intentar no
fixar-nos en
els números'

ACTUALITAT

CARDONA

ACTUALITAT

La Cambra
de Manresa
estrena nou
canal de
Telegram

L'Agència
habilita un
apartat online per
oferir
informació

El psicòleg
respon:
"aturar la
pandèmia és
a les nostres
mans"
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PORTADA MANRESA BAGES CATALUNYA CENTRAL ESPORTS CULTURA TENDÈNCIES Cerca
ST. JOAN ST. VICENÇ ST. FRUITÓS SANTPEDOR SALLENT NAVÀS SÚRIA NAVARCLES CARDONA MOIÀ
ÉS NOTÍCIA:

La Cambra de Manresa
estrena nou canal de
Telegram

Cambra Manresa estrena canal de Telegram per
apropar de manera ràpida notícies i novetats que
afectin al teixit empresarial de la demarcació. Podeu
seguir el canal en el següent enllaç:
https://t.me/cambramanresa.

La marieta
'Hem d'intentar no fixar-nos en els números'
Atracar la nevera no és un bona opció per
calmar l'ansietat

Cardona suspèn el cros escolar del 26 d'abril
L'Agència habilita un apartat on-line per
oferir informació

Bus Manresa ajusta els horaris amb motiu
de la Covid-19
La Cambra de Manresa estrena nou canal de
Telegram
Les Cambres proposen mesures de
finançament empresarial urgents

La Cambra estrena Telegram.
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Torra critica la llarga espera
de la publicació del decret

El permís no afecta els
qui treballen a casa ni
els inclosos en un ERTO

El president català deia ahir al vespre que «és una falta de respecte»
GENERALITAT DE CATALUNYA

EUROPA PRESS/EFE BARCELONA

Tampoc no es podran

El president de la Generalitat,
Quim Torra, va dir ahir al vespre
que és una «falta de respecte per
a tota la ciutadania» que a 2/4 de
9 encara no s’hagués publicat el
decret del Govern espanyol per
endurir les mesures de conﬁnament que limita les activitats no
essencials i, així, frenar el contagi
del coronavirus. «Li he donat tot
el suport i m’he compromès a
aplicar-lo estrictament. Però això
no pot ser», va retreure Torra a través del seu compte de Twitter.
Torra va reclamar al Govern espanyol ahir, en la conferència de
Pedro Sánchez i els presidents autonòmics, un pla de mesures econòmiques i socials «que doni seguretat i conﬁança a treballadors,
empreses i autònoms», i un pla de
recuperació que garanteixi la sortida de la crisi. Concretament va
demanar a l’executiu espanyol
que implanti una renda de ciutadania per a treballadors i autònoms, i que suspengui el pagament d’impostos durant la pandèmia de coronavirus. Són dues
peticions que va plantejar Torra
en la reunió per videoconferència
Torra aplaudeix la mesura, que
fa dies que reclama, i va demanar
que l’enduriment del conﬁnament s’apliqui de manera «estricta». Va exigir un pla de mesures
econòmiques perquè siguin les
administracions, i no empreses i
treballadors, les que s’endeutin,
segons informacions de l’Oﬁcina
del President. Torra va insistir que
aquest pla «s’ha de fer fàcil i fer-lo
ja», perquè empreses i treballadors tinguin la seguretat que no
s’hauran d’endeutar per afrontar
aquesta situació d’emergència sanitària, social i econòmica.

acollir al decret els empleats
que tinguin una baixa
temporal o per maternitat
EUROPA PRESS BARCELONA

obligacions amb empleats, proveïdors i clients».
Pimec, l’ens que representa la
petita i mitjana empresa, critica
les mesures i que les empreses hagin d’avançar el pagament de 15
dies del permís retribuït recuperable, i ha titllat la mesura «d’improvisada, poc responsable i de
nul·la sensibilitat empresarial».
Per altra banda, la decisió ha
estat en general ben rebuda pels
presidents autonòmics, encara
que amb crítiques, com les del lehendakari, Iñigo Urkullu, que va
exigir a Sánchez que cada comunitat pugui decidir quines activitats econòmiques són essencials.

El permís retribuït recuperable
no afectarà les persones que es
troben treballant a distància, teletreballant ni els treballadors inclosos en expedients de regulació
d’ocupació temporal (ERTO) de
suspensió de contractes.
Tampoc s’hi podran acollir els
treballadors que estiguin de baixa
per incapacitat temporal o per
maternitat o paternitat, els exclosos pel decret d’estat d’alarma i els
treballadors considerats essencials, com el personal sanitari o els
cossos i forces de seguretat de
l’Estat, segons van explicar les ministres d’Hisenda i de Treball, María Jesús Montero i Yolanda Díaz,
en la roda de premsa posterior al
Consell de Ministres extraordinari
que va aprovar la paralització de
les activitats no essencials a partir
d’avui i ﬁns al dia 9 d’abril.
Els treballadors inclosos en ERTOs de reducció de jornada hauran de quedar-se a casa la dues
pròximes setmanes, però a través
d’aquest permís retribuït rebran
la part proporcional corresponent
a les hores que havien de prestar,
que també hauran de recuperar
més endavant, ha precisat Díaz,
que ha indicat que aquest permís
ha estat «consultat» a sindicats i
empresaris.
El decret afectarà el personal
laboral que presta serveis essencials en el sector públic i privat i
amb ell «cediran totes dues parts»,
segons la ministra de Treball, ja
que els empresaris «pagaran tots

«Ningú perd drets»
La ministra va remarcar que «no
acceptarà pressions de cap tipus»
amb vista a alterar aquest conﬁnament. «Ningú perd drets, ni
empreses ni treballadors, i qui
guanya és l’economia», va dir.
Díaz va negar que aquestes mesures suposin unes «vacances obligatòries» i va indicar que només
es tracta de vuit dies laborables si
es resten els festius de Setmana
Santa. Preguntada per si les empreses podran seguir presentant
ERTO les pròximes dues setmanes, Díaz va respondre que sí. Tot
i això, en estar obligats els treballadors d’activitats no essencials a
estar a casa ﬁns al 9 d’abril, algunes empreses no podran recórrer
a ERTOs, almenys mentre duri la
suspensió d’aquestes activitats.
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El president Torra en la reunió a distància, ahir

Pressions perquè l’Estat pagui
la majoria dels costos laborals
EFE BARCELONA

La patronal Foment del Treball creu que s’hauria d’establir
un procediment perquè l’Estat
assumeixi el 75% dels costos laborals del permís retribuït recuperable entre el dilluns 30 de
març i el dijous 9 d’abril «en el
cas de les empreses que no tinguin la liquiditat necessària».
Foment ha lamentat la «improvisació i precipitació»
d’aquestes mesures, anunciades
«durant un cap de setmana i
d’aplicació immediata en 24 hores, sense proporcionar el marge
suﬁcient a les empreses per organitzar i atendre totes les seves

La Cambra de Comerç creu
que la productivitat al Bages
pot caure a nivells del 2009
ABEL GALLARDO SOTO MANRESA

Els empresaris de la Catalunya
Central adverteixen que les pèrdues seran quantioses amb l’aturada total decretada per l’Executiu espanyol. La Cambra de Comerç de Manresa farà els propers
dies un estudi per calcular quants
euros signiﬁcarà la caiguda econòmica, però preveu que la productivitat de les empreses del Bages podria recular ﬁns a nivells de
l’any 2009, quan es va notar amb
força les conseqüències de la crisi
ﬁnancera que va esclatar el 2008.
Els empresaris de la Catalunya
Central lamenten que l’aturada
no vagi acompanyada d’ajuts per

fer front al fort impacte que tindrà
la mesura. Els representats celebren que l’Executiu espanyol hagi
proposat el conﬁnament total i asseguren que és una actuació que
ja reclamaven per frenar l’expansió del virus, però afegeixen que
sempre han advertit que calia injectar liquiditat a les empreses per
emprendre una mesura d’aquesta
envergadura.
«No és fàcil aturar l’activitat
d’un dia per l’altre. Segur que en
algunes empreses aquest cap de
setmana han carregat els camions
per proveir amb els seu productes
altres empreses o clients de cara
al dilluns», explica la presidenta

i cadascun dels conceptes retributius» i els treballadors hauran de
tornar les hores no treballades, tenint per a això com a límit el 31 de
desembre d’aquest any.
Díaz ha explicat que seran treballadors i empresaris els que decidiran, en la negociació col·lectiva, com es retornen aquestes hores no treballades, i ha advertit
que en aquesta devolució s’han
de respectar els descansos de jornada diaris i els descansos setmanals, i ser compatible amb els
drets de conciliació.
«No imposem com tornar les
hores», va dir la ministra, que va
aﬁrmar que, en cada sector, es decidirà com distribuir aquestes hores. «És un permís molt ﬂexible»,
va remarcar Díaz, que va indicar
que l’objectiu d’aquesta mesura
és reduir la corba de contagis del
coronavirus i aconseguir que tots
els dies de la setmana siguin diumenge en termes de mobilitat.

Síllvia Gratacós

Esteve Pintó

Josep Maria Serarols

de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacós.
Hi ha grans empreses al Bages
que no poden produir amb el treball a distància i requereixen
d’una feina presencial. «Davant la
falta d’ajuts, l’única solució és demanar liquiditat a entitats ﬁnan-

ceres, però no és la solució perquè
no va a l’arrel del problema», aﬁrma, per altra banda, el president
de les Petits i Mitjanes Empreses
de Catalunya (PIMEC) a la regió
central, Esteve Pintó.
El president de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Bergue-

dà (ACEB), Josep Maria Serarols,
destaca que «la decepció és extraordinària perquè no han pres
mesures que alleugerin la pressió
ﬁnancera de les empreses, que
han de carregar amb tots els costos laborals sense que l’Estat hi
aporti res».

