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La Cambra preveu una caiguda del
25% del VAB del Bages pel virus
Metall, material de transport i serveis com el comerç o l'hosteleria i la restauració
serien els sectors més afectats

Redacció / Manresa 31.03.2020 | 12:28

La Cambra de Comerç de Manresa preveu que el

Valor Afegit Brut generat per les empreses del

Bages caurà al voltant d'un 25% com a

conseqüència de la crisi sanitària provocada per

l'epidèmia de coronavirus, passant de 3.000

milions d'euros a aproximadament 2.300 milions i

situant-se en nivells similars als de l'any 2013, el

pitjor de la llarga crisi posterior a l'any 2008.

Segons la Cambra, els sectors més afectats serien

els del metall i material de transport, que tenen

com a principals clients la indústria de l'automoció

i l'aeronàutica, i els que es dediquen a serveis com

el comerç i reparacions o l'hosteleria i la
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restauració. Per contra, el sector alimentari i en general tots els que donen resposta a les necessitats

més bàsiques, serien dels menys afectats.

Per fer aquestes estimacions la Cambra parteix de les dades de l'estudi de Dinamisme Empresarial del

Bages publicat l'any 2019. Segons la institució, la crisi provocarà una aturada molt pronunciada de

l'activitat econòmica d'almenys 3 mesos amb una afectació posterior molt important en la demanda

nacional i internacional. La Cambra preveu que la recuperació un cop superada la crisi sanitària serà

lenta i que moltes empreses es perdran o reduiran de manera significativa la seva grandària. A això s'hi

afegirà una recessió de la demanda global, que afectarà molt especialment la indústria exportadora i es

traslladarà a tota la cadena d'aprovisionament i serveis, per arribar també al consum. De fet, els ERTOS

que s'han presentat fins al moment ja fan preveure una forta disminució del consum i un ajornament

sense data de decisions d'inversió importants, tant per part de les empreses com dels consumidors a

títol individual.

Segons la Cambra, tot i que l'afectació serà gran, cal tenir en compte que la suma del VAB generat per

les empreses no és equivalent al PIB de la comarca. En aquest sentit, el sector públic pot actuar com a

estabilitzador de l'economia en aquestes circumstàncies i com a pagador en darrera instància.

Més informació

L'Ajuntament recorda als comerços les mesures de seguretat i higiene per evitar propagar el coronavirus.  

La crisi del coronavirus ja ha deixat a l'atur temporal més de 547.000 catalans de més de 77.000 empreses.  

El Consell Comarcal del Berguedà habilita un telèfon d'informació i suport emocional.  
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Dimecres 01 de abril 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: CAMBRA  

La Cambra preveu una
caiguda del 25% del VAB del
Bages
La Cambra preveu que el Valor Afegit Brut generat
per les empreses del Bages caurà al voltant d'un 25%
com a conseqüència de la crisi sanitària provocada
pel coronavirus, passant de 3.000 milions d'euros a
uns 2.300 milions i situant-se en nivells similars als
del 2013, el pitjor de la llarga crisi posterior a l'any
2008. Segons la Cambra, els sectors més afectats
serien els del metall i material de transport, que
tenen com a principals clients la indústria de
l'automoció i l'aeronàutica, i els que es dediquen a
serveis com el comerç i reparacions o l'hosteleria i la
restauració.

Sant Joan de Déu tanca l'accés a la planta 0

La Cambra preveu una caiguda del 25% del
VAB del Bages

Premiat el 'Rap per la igualtat' del casal de
joves La Kampana

Continua oberta l’enquesta sobre el nou
sistema de gestió residus

La UPC forma part del clúster per a la
mineria sostenible

Manresa recorda als comerços les mesures
de seguretat i higiene

La Diputació avança 50 milions d'euros als
ajuntaments

L'Ajuntament truca les persones grans que
viuen soles
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Manresa recorda als comerços les
mesures de seguretat i higiene

Cartes amb el cor per als malalts
de coronavirus

Sant Joan de Déu tanca l'accés a la
planta 0

Calaf es declara en dol mentre
duri l'estat d'alarma

La seu de la Cambra de Manresa.

ECONOMIA / Redacció  
31/03/2020 16:47

Per fer aquestes estimacions la Cambra parteix
de les dades de l'estudi de Dinamisme
Empresarial del Bages publicat l'any 2019.
Segons la institució, la crisi provocarà una
aturada molt pronunciada de l'activitat
econòmica d'almenys 3 mesos amb una
afectació posterior molt important en la
demanda nacional i internacional. La Cambra
preveu que la recuperació un cop superada la
crisi sanitària serà lenta i que moltes empreses
es perdran o reduiran de manera significativa la
seva grandària.

A això s'hi afegirà una recessió de la demanda global, que afectarà molt
especialment la indústria exportadora i es traslladarà a tota la cadena
d'aprovisionament i serveis, per arribar també al consum.

De fet, els ERTOS que s'han presentat fins al moment ja fan preveure una forta
disminució del consum i un ajornament sense data de decisions d'inversió
importants, tant per part de les empreses com dels consumidors a títol individual.
 
Segons la Cambra, tot i que l'afectació serà gran, cal tenir en compte que la suma
del VAB generat per les empreses no és equivalent al PIB de la comarca. En aquest
sentit, el sector públic pot actuar com a estabilitzador de l'economia en aquestes
circumstàncies i com a pagador en darrera instància.
 
Per fer front a la magnitud de l'impacte social i econòmic d'aquesta crisi, la Cambra
proposa que es portin a terme les següents mesures de finançament urgent:
 

1. Diferir totes les obligacions fiscals i tots els pagaments deguts a les
administracions públiques sense interessos ni recàrrecs durant tres mesos
prorrogables.

2. 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
2.600 M€.

3. Exonerar a les empreses petites i mitjanes del pagament de les cotitzacions a
la Seguretat Social dels seus treballadors durant tres mesos prorrogables a
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condició de conservar els llocs de treball. El cost de la mesura per al sector
públic seria com a màxim de 15.000 M€.

4. 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.

1. Pagament immediat de les administracions públiques de les factures
pendents. Injecció de liquiditat a l'economia de 14.000 M€.

2. En la concessió de crèdits amb avals públics demanem:

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

Cartes amb

MANRESA

Sant Joan de

ANOIA

Calaf es

https://www.manresadiari.cat/noticies/default.php?q=CAMBRA
https://www.manresadiari.cat/noticies/default.php?q=%20EMPRESES
https://www.manresadiari.cat/noticies/default.php?cat=139
https://www.manresadiari.cat/noticies/detail.php?id=57528
https://www.manresadiari.cat/noticies/default.php?cat=139
https://www.manresadiari.cat/noticies/detail.php?id=57574
https://www.manresadiari.cat/noticies/default.php?cat=209
https://www.manresadiari.cat/noticies/detail.php?id=57554


Economia i Empresa | Redacció | Actualitzat el 31/03/2020 a les 12:16

La Cambra preveu una caiguda del
25% del VAB del Bages com a
conseqüència de la crisi sanitària
Metall, material de transport i serveis com el comerç o l'hosteleria i la restauració
seran els sectors més afectats

Reixes baixades en un comerç tancat per la pandèmia. | Adrià Costa

La Cambra de Comerç de Manresa preveu que el Valor Afegit Brut generat per les empreses del
Bages caurà al voltant d'un 25% com a conseqüència de la crisi sanitària provocada per l'epidèmia
de coronavirus, passant de 3.000 milions d'euros a aproximadament 2.300 milions i situant-se en
nivells similars als de l'any 2013, el pitjor de la llarga crisi posterior a l'any 2008. Segons la
Cambra, els sectors més afectats serien els del metall i material de transport, que tenen com a
principals clients la indústria de l'automoció i l'aeronàutica, i els que es dediquen a serveis com el
comerç i reparacions o l'hosteleria i la restauració. Per contra, el sector alimentari i en general tots
els que donen resposta a les necessitats més bàsiques, serien dels menys afectats.

Per fer aquestes estimacions la Cambra parteix de les dades de l'estudi de Dinamisme
Empresarial del Bages publicat l'any 2019. Segons la institució, la crisi provocarà una aturada molt
pronunciada de l'activitat econòmica d'almenys 3 mesos amb una afectació posterior molt important
en la demanda nacional i internacional. La Cambra preveu que la recuperació un cop superada la
crisi sanitària serà lenta i que moltes empreses es perdran o reduiran de manera significativa la
seva grandària. A això s'hi afegirà una recessió de la demanda global, que afectarà molt especialment
la indústria exportadora i es traslladarà a tota la cadena d'aprovisionament i serveis, per arribar
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també al consum. De fet, els ERTOS que s'han presentat fins al moment ja fan preveure una
forta disminució del consum i un ajornament sense data de decisions d'inversió importants, tant per
part de les empreses com dels consumidors a títol individual.

Segons la Cambra, tot i que l'afectació serà gran, cal tenir en compte que la suma del VAB generat
per les empreses no és equivalent al PIB de la comarca. En aquest sentit, el sector públic pot
actuar com a estabilitzador de l'economia en aquestes circumstàncies i com a pagador en darrera
instància.

Per fer front a la magnitud de l'impacte social i econòmic d'aquesta crisi, la Cambra proposa que
es portin a terme les següents mesures de finançament urgent:

[despiece]- Diferir totes les obligacions fiscals i tots els pagaments deguts a les administracions
públiques sense interessos ni recàrrecs durant tres mesos prorrogables.

- 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 2.600 M?.

- 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 de
treball. El cost de la mesura per al sector públic seria com a màxim de 15.000 M?.

- Diferir el pagament durant tres mesos prorrogables (el deute acumulat es prorratejarà els 24
mesos següents, sense interessos):

+ lloguers per part d'empreses i de particulars en situació vulnerable
+ pagament dels subministraments de llum, telèfon i gas
+ préstecs i hipoteques en vigor.

- Pagament immediat de les administracions públiques de les factures pendents. Injecció de
liquiditat a l'economia de 14.000 M?.

- En la concessió de crèdits amb avals públics demanem:

+ 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.
+ que es posin en marxar abans de l'1 d'abril, que és quan es posaran de manifest els primers
problemes de liquiditat.
+ els préstecs han de tenir una carència de 6 a 12 mesos i s'han de poder tornar en 2 o 3 anys.
+ 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.
+ 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.
+ 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.
+ 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.
[/despiece]
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EL CONFINAMENT

La Policia
Local de
Manresa 
ha sancionat
200 persones
S’HAN POSAT 36 MULTES A
BERGA I MIG MILER AL CONJUNT
DE LA REGIÓ CENTRAL

Els morts pel virus a Igualada
doblen les xifres oficials

La mitjana de defuncions el mes de març a la Conca d’Òdena és de 46, mentre que aquest mes
supera les 140  L’epidèmia ha provocat mig centenar de víctimes que no estan reconegudes

PÀGINES 2 A 11

EL BALANÇ

Dia negre
a Manresa,
amb 17 morts
per Covid-19 
LA XIFRA D’INGRESSATS
PUJA A 264 PRIMERA
VÍCTIMA A LA CERDANYA

LA PERSPECTIVA EMPRESARIAL

La Cambra preveu una caiguda
econòmica del 25% al Bages

La Cambra preveu una caiguda
en només tres mesos que deixarà

el VAB, el valor generat per l’em-
presa privada del Bages, en xifres

similars a les que es registraven
en els anys més negres de la dar-

rera crisi. L’ajut de l’Estat és l’únic
que ho pot amortir.

UN ESTUDI PRONOSTICA QUE EL VALOR AFEGIT BRUT GENERAT PER LES EMPRESES SE SITUARÀ ALS NIVELLS DEL 2013

OSCAR BAYONA

Els carrers deserts i les façanes inanimades fan un tomb cada dia a molts pobles i ciutats de Catalunya quan, a les vuit del vespre, molts
ciutadans surten a aplaudir; a Manresa, aquesta expressió de gratitud va seguida de música com a mínim en dos punts. Un d’ells, a la foto.

La primavera és als balcons a Manresa

Entrevista
Joana
Rodríguez
 CAP D’INFERMERIA DE L’HOSPITAL
SANT BERNABÉ DE BERGA

«La previsió que
teníem ja 
va quedar
curta els
primers
dies»



Mals auguris per a l’economia
bagenca. A l’evidència de l’activi-
tat pràcticament aturada per  im-
pedir la propagació del coronavi-
rus se suma ara un pronòstic ela-
borat per la Cambra de Comerç de
Manresa, que calcula que la dava-
llada del valor afegit brut comar-
cal podria ser del 25% en només
tres mesos. 

L’entitat cameral preveu que el
valor afegit brut generat per les
empreses del Bages (el valor ge-
nerat pel conjunt del sector privat
de la comarca) caurà una quarta
part del previst per a enguany com
a conseqüència de la crisi sanità-
ria, fet que provocaria que aques-
ta macromagnitud passés dels
3.000 milions d’euros a aproxima-
dament 2.300 milions. Aquesta
davallada situaria l’economia pri-
vada de la comarca a nivells simi-
lars als de l’any 2013, «el pitjor de
la llarga crisi posterior a l’any
2008», recorda la Cambra.

Segons l’entitat, els sectors més
afectats serien els del metall i ma-
terial de transport, que tenen com
a principals clients la indústria de
l’automoció i l’aeronàutica, i els
serveis com el comerç i repara-
cions o l’hostaleria i la restauració.
Per contra, el sector alimentari i
en general tots els que donen res-
posta a les necessitats més bàsi-
ques serien dels menys afectats.
També s’hi inclouen els serveis fi-
nancers, serveis a empreses com
assessories i gestories, i les indús-
tries químiques, on «hi ha també
una aturada, però potser tenen
una millor perspectiva perquè hi
haurà més relocalització», diu
Jaume Ferrer, tècnic en comerç in-
ternacional de l’entitat i autor de
l’informe.

Les estimacions de la Cambra
parteixen de l’estudi de dinamis-
me empresarial del Bages publi-
cat l’any 2019. Segons la institució,
«la crisi provocarà una aturada
molt pronunciada de l’activitat
econòmica d’almenys 3 mesos
amb una afectació posterior molt
important en la demanda nacio-
nal i internacional». La Cambra
preveu que la recuperació «serà
lenta i que moltes empreses es
perdran o reduiran de manera
significativa la seva grandària». 

A això s’afegirà, diu l’estimació,
«una recessió de la demanda glo-
bal, que afectarà molt especial-
ment la indústria exportadora i es
traslladarà a tota la cadena d’apro-
visionament i serveis, per arribar
també al consum». L’entitat apun-
ta que «els ERTO que s’han pre-
sentat fins al moment ja fan pre-
veure una forta disminució del
consum i un ajornament sense
data de decisions d’inversió im-
portants, tant per part de les em-
preses com dels consumidors a tí-
tol individual». Amb tot, la Cam-

bra considera que el sector públic
«pot actuar com a estabilitzador
de l’economia en aquestes cir-
cumstàncies i com a pagador en
darrera instància».

Recuperació «difícil»
La presidenta de la Cambra de
Comerç, Sílvia Gratacòs, recorda
que el Bages és «una comarca
eminentment industrial, amb
l’activitat avui aturada, que arros-
sega molts empreses auxiliars»,
alhora que apunta que la indús-
tria local «hi ha poca empresa des-
tinada a serveis essencials», tret
de l’agroalimentari i els seus sec-
tors associats. «La recuperació
serà difícil», diu Gratacòs, que
dubta que es pugui reprendre l’ac-
tivitat a partir del 9 d’abril. Grata-
còs assegura que la Cambra fa
dies que treballa en aquesta pro-
jecció, i que no pretén generar
«alarma», però que, amb tot,
«hem de ser conscients amb què
ens podem trobar». «I és una es-
timació conservadora», rebla Jau-
me Ferrer.

La presidenta de la Cambra de
Comerç diu que l’any no estava
anant malament per a les empre-
ses. «Tenien bones projeccions,
tot i l’alentiment del mercat euro-
peu». Ara ha arribat un cop del
qual recuperar-se no serà fàcil per
la dependència d’altres mercats
forans, també afectats per la pan-
dèmia. «No passarem del zero al
cent en poc temps», pronostica
Sílvia Gratacòs, la qual reclama
mesures de l’administració més
dràstiques per donar suport a les
famílies i les empreses. «Si les em-
preses no poden acomiadar en sis
mesos, pot haver una segona ona-
da de fallides», apunta Sílvia Gra-
tacòs. 

Caurà la demanda exterior
L’autor de l’estimació, Jaume Fer-
rer,  la represa «dependrà de com
sigui la sortida de la crisi, de si hi
ha finançament de l’Estat. De mo-
ment sembla que no, perquè tots
són anuncis de préstecs i de la
renda garantida no hi ha notí-
cies». Dependrà, també, de l’evo-
lució de determinats sectors, com
l’aeronàutic, diu Ferrer, sobre el
qual s’havia insistit que era un ob-
jectiu per a la diversificació de la
indústria local. 

En qualsevol cas, apunta Ferrer,
«el nivell exportador no es podrà
mantenir, perquè tots els països
estaran iguals. A diferència d’an-
teriors crisis, la demanda exterior
caurà». Amb tot, diu Ferrer, «si bé
no hi haurà mercats que tibin, sí
que ho faran determinats sectors,
com el sanitari o la indústria 4.0,
a la qual s’hauran d’adaptar els
que sobrevisquin». «Cal una inter-
venció del BCE.  Aquesta és l’últi-
ma oportunitat de la UE», conclou
Ferrer.

CARLES BLAYA MANRESA

La Cambra de Manresa pronostica
una caiguda del VAB bagenc del 25%
L’entitat diu que la Covid-19 podria deixar el valor productiu a nivells del 2013 en només 3 mesos

CARLES BLAYA

Sílvia Gratacòs, presidenta de la Cambra de Manresa

L’empresa manresana de tele-
comunicacions Fibracat col·labo-
ra amb el programa Invulnerables
de la Fundació Santa Clara dotant
de connexió a Internet famílies
amb nens i nenes en situació de
vulnerabilitat, perquè puguin
continuar el curs escolar de forma
virtual, segons ha fet saber l’em-
presa. 

La col·laboració es concreta en
el lliurament de targetes SIM de
50 gigues. En total, Fibracat posa
al servei d’aquestes famílies unes
4.000 gigues mensuals de dades
mòbils amb targetes SIM perquè
els nens i nenes tinguin accés als
continguts acadèmics que els
centres educatius proporciona-
ran a través de les plataformes di-
gitals per garantir la continuïtat
del curs escolar.

Aquesta col·laboració de Fibra-
cat, diu l’empresa, «respon a una
petició del programa Invulnera-
bles de la Fundació Santa Clara,
un programa pilot de lluita contra
la pobresa». Fibracat, assegura,
«ha respost com altres vegades de
manera immediata a aquesta pe-
tició». La cofundadora de Fibracat
Meritxell Bautista diu que «aques-
ta dotació representa un esforç
econòmic per a Fibracat, però
creiem que els nens i nenes amb
pocs recursos econòmics han de
tenir les mateixes oportunitats per
acabar el curs escolar i la conne-
xió a Internet no ha de suposar un
risc de pèrdua de rendiment aca-
dèmic».

La Fundació Santa Clara presta
ajuda a 102 famílies i un total de
140 nens i nenes a través de diver-
sos programes d’atenció a la famí-
lia i a la infància per assegurar les
necessitats bàsiques.

REDACCIÓ MANRESA

Fibracat dona
Internet gratuït a
32 famílies i 
68 infants en
situació precària
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CGT ha denunciat l’empresa es-
pecialitzada en serveis a les per-
sones grans Monserveis a la Ins-
pecció de Treball «per posar en
risc les seves treballadores i les fa-
mílies usuàries dels seus serveis»
amb motiu de la Covid-19. Segons
va fer saber ahir la delegació ber-
guedana del sindicat al seu comp-
te de Twitter, «hi ha hagut treba-
lladores exposades a usuàries ma-

laltes de la Covid-19 que han em-
malaltit», una de les quals, diu el
sindicat, no hauria estat donada
d’alta a la Seguretat Social i no te-
nia permís de residència ni de tre-
ball. CGT alerta que aquestes tre-
balladores podrien haver trans-
mès el virus a altres, algunes de les
quals persones grans i de risc
usuàries del servei que ofereix
l’empresa manresana, ja que feien
serveis a diferents llars. 

Segons afirma el sindicat, la de-
legada sindical a l’empresa «porta
més de quinze dies insistint que
se’ls facilitin els EPI i no va ser fins
fa cinc dies que se’ls va facilitar
mascaretes». «De roba no homo-
logada», apunta la CGT, que con-

sidera que Monserveis està ac-
tuant, en aquest cas, «tard i mala-
ment». 

CGT exigeix que l’administra-
ció «hi actuï» i que l’empresa «as-
seguri tant la salut de les persones
que hi treballen com les que en
són usuàries».

Monserveis ja va ser denuncia-
da per Inspecció de Treball el mes
d’octubre passat per tenir 53 tre-
balladores sense estar donades

d’alta a la Seguretat Social, de les
quals 30 no tenien autorització
administrativa per residir ni tre-
ballar a l’Estat espanyol. A més, 13
no haurien estat donades d’alta
amb caràcter previ a la prestació,
8 rebien prestacions per desocu-
pació i una rebia una prestació

per incapacitat permanent.
Després de la sanció d’Inspec-

ció de Treball, que va suposar una
multa a l’empresa de 735.000 eu-
ros, la CGT ha presentat encara
desenes més de denúncies per
vulneracions laborals, segons ha
explicat el sindicat.

CARLES BLAYA MANRESA

CGT denuncia Monserveis per
exposar treballadores i usuàries
El sindicat assegura que
l’empresa no ha facilitat
equips de protecció per
treballar amb gent gran

CGT del Berguedà assegura
que «hi ha hagut treballadores
exposades a usuàries malaltes
que han emmalaltit»

CARLES BLAYA

Protesta davant la seu de Monserveis a Manresa, aquest febrer
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Ajornada la tercera Fira de
l'Ocupació del Bages
L'esdeveniment s'havia de fer el 16 d'abril al Museu de la Tècnica

Redacció / Manresa 01.04.2020 | 11:22

La tercera edició de la Fira de l'Ocupació del

Bages, que s'havia de celebrar el 16 d'abril,

ha quedat ajornada com a conseqüència de

la situació provocada per l'epidèmia de

coronavirus. Malgrat tot, la Cambra i

l'Ajuntament de Manresa treballen per poder-

la fer en una nova data al llarg d'aquest any

2020. Enguany, la fira passava de l'Anònima

al Museu de la Tècnica per guanyar espai i

poder donar resposta al creixent nombre

d'empreses, candidats i activitats paral·leles

que estava previst que hi hagués.

La fira tenia confirmada la presencia d'una vintena d'empreses, tot i que el període d'inscripció

continuava obert i s'esperava superar la trentena que hi van participar en l'edició passada. El

principal objectiu de la Fira de l'Ocupació és posar en contacte empreses que necessiten

contractar nous professionals amb persones que busquen feina. Durant la jornada, els candidats

poden portar els seus currículums, parlar amb els responsables de recursos humans de les

diferents empreses per conèixer els perfils professionals que necessiten i informar-se dels seus

processos de selecció.
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La Fira de l'Ocupació del Bages està organitzada per la Cambra de Comerç de Manresa en el

marc del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) i l'Ajuntament de Manresa a través

del Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació (CIO) i l'Oficina Jove.

Més informació

Aquestes són les mesures de Bankinter per pal·liar l'impacte del coronavirus.  

Els concessionaris catalans plantegen expedients per a 20.000 treballadors.  

Tous presenta un ERTO i tanca la venda online per fer front a la pandèmia global.  

Rep les nostres newsletters al teu email
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Notícies d'Economia

L'atur creix en 21.833 persones al
març a Catalunya
Actualment hi ha 417.047 catalans que busquen feina · A
l'Estat, el número d'aturats puja un 9,31%

Així funcionen les
devolucions i
moratòries de quotes
per a autònoms

Celia Ferrero explica les dues noves mesures de Govern

que afecten a la devolució de quotes...

La Generalitat tanca el
2019 amb un dèficit del
0,56%
Aragonès atribueix

l'incompliment a les

transferències no fetes de l'IVA

Les matriculacions de cotxes cauen el 69,5%
a Catalunya el mes de març
Les matriculacions de cotxes a Catalunya s'han desplomat

el 69,5% durant el mes de març, en plena...

Temes relacionats:  Bages  Coronavirus  Empreses  Ocupació

Et recomanem

¿Atrapado en casa, General?
Prueba este juego de
Patrocinat per Conflict of

Compra, Venta y Subastas de
Coleccionismo Deportivo
Patrocinat per

El coste de un vehículo híbrido
podría sorprenderte
Patrocinat per Coches Híbridos |

Els Bombers fan un servei
nocturn a Berga per les…

L'Estat suma 514 morts per
coronavirus en un dia

Mor als 24 anys el jove
entrenador de futbol

Comentar

1. Una parella ignora el confinament per copular en

un fotomaton del metro de Barcelona

2. Puigcerdà incorpora al servei diari de neteja una

brigada de desinfecció

3. L´oficina de Correus de Súria torna a l´activitat

4. Sergi Roberto: «Durant el confinament aprofito

per aprendre a cuinar»

5. L´atur creix en 21.833 persones al març a

Catalunya

6. Moren tres residents amb símptomes de

coronavirus a la residència de Sant Fruitós
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S'ajorna la Fira de l'Ocupació del
Bages, que s'havia de fer el 16
d'abril
La Cambra i l'Ajuntament de Manresa treballen per buscar una nova data per fer-
la durant aquest any 2020

La Fira de l'Ocupació s'ajorna | Cambra

La tercera edició de la Fira de l'Ocupació del Bages, que s'havia de celebrar el 16 d'abril, ha quedat
ajornada com a conseqüència de la situació provocada per l'epidèmia de coronavirus. Malgrat tot, la
Cambra i l'Ajuntament de Manresa treballen per poder-la fer en una nova data al llarg d'aquest
any 2020. Enguany, la fira passava de l'Anònima al Museu de la Tècnica per guanyar espai i
poder donar resposta al creixent nombre d'empreses, candidats i activitats paral·leles que estava
previst que hi hagués.

La fira tenia confirmada la presencia d'una vintena d'empreses, tot i que el període d'inscripció
continuava obert i s'esperava superar la trentena que hi van participar en l'edició passada. El
principal objectiu de la Fira de l'Ocupació és posar en contacte empreses que necessiten
contractar nous professionals amb persones que busquen feina. Durant la jornada, els candidats
poden portar els seus currículums, parlar amb els responsables de recursos humans de les
diferents empreses per conèixer els perfils professionals que necessiten i informar-se dels seus
processos de selecció.

La Fira de l'Ocupació del Bages està organitzada per la Cambra de Comerç de Manresa en el marc
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del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) i l'Ajuntament de Manresa a través del
Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació (CIO) i l'Oficina Jove. 
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S’ajorna la Fira de l’Ocupació
del Bages
La tercera edició de la Fira de l’Ocupació del Bages,
que s’havia de celebrar el 16 d’abril, ha quedat
ajornada com a conseqüència de la situació
provocada pel coronavirus. Malgrat tot, la Cambra i
l’Ajuntament de Manresa treballen per poder-la fer
en una nova data al llarg d’aquest any 2020.
Enguany, la fira passava de l’Anònima al Museu de la
Tècnica per guanyar espai i poder donar resposta al
creixent nombre d’empreses, candidats i activitats
paral·leles que estava previst que hi hagués.

L'exèrcit desinfecta les residències de Sant
Joan, Cardona i Súria

'Arrencar un somriure a un nen és increïble'

S’ajorna la Fira de l’Ocupació del Bages

Cardona elabora un pla de xoc social i
econòmic

Vinylfast: dissenys solidaris per vèncer el
coronavirus

Els voluntaris reparteixen un miler de
mascaretes

Una dotzena de productors locals serveixen
comandes a domicili

Sant Joan de Déu tanca l'accés a la planta 0
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L'exèrcit desinfecta les
residències de Sant Joan, Cardona
i Súria

'Arrencar un somriure a un nen és
increïble'

Sant Joan de Déu tanca l'accés a la
planta 0

Cardona elabora un pla de xoc
social i econòmic

Una imatge de la Fira de l'any passat.
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La fira tenia confirmada la presencia d’una
vintena d’empreses, tot i que el període
d’inscripció continuava obert i s’esperava
superar la trentena que hi van participar en
l’edició passada. El principal objectiu de la Fira
de l’Ocupació és posar en contacte empreses
que necessiten contractar nous professionals
amb persones que busquen feina. Durant la
jornada, els candidats poden portar els seus
currículums, parlar amb els responsables de
recursos humans de les diferents empreses per
conèixer els perfils professionals que
necessiten i informar-se dels seus processos
de selecció.
 
La Fira de l’Ocupació del Bages està organitzada per la Cambra de Comerç de
Manresa en el marc del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) i
l’Ajuntament de Manresa a través del Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació (CIO) i
l’Oficina Jove.
La fira tenia confirmada la presencia d’una vintena d’empreses, tot i que el període
d’inscripció continuava obert i s’esperava superar la trentena que hi van participar
en l’edició passada. El principal objectiu de la Fira de l’Ocupació és posar en
contacte empreses que necessiten contractar nous professionals amb persones
que busquen feina. Durant la jornada, els candidats poden portar els seus
currículums, parlar amb els responsables de recursos humans de les diferents
empreses per conèixer els perfils professionals que necessiten i informar-se dels
seus processos de selecció.
 
La Fira de l’Ocupació del Bages està organitzada per la Cambra de Comerç de
Manresa en el marc del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) i
l’Ajuntament de Manresa a través del Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació (CIO) i
l’Oficina Jove.
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Fa tres setmanes que estem confi-
nats, i estem aprenent un munt
de malalties infecciones, gràcies a
persones com el Dr. Trilla o Oriol

Mitjà, i és evident que primer de tot és la
salut de les persones, i sobretot de tots
aquells que estan en una situació de risc
més elevada. Hem vist líders mundials i
locals que han afrontat la crisi sanitària
de diferents maneres, i això ens dona una
diferència entre països molt evident, i jo
diria entre lideratges molt diferent. Però
sobretot la diferència la marquen aquells
països que tenen economies sanejades,
que han sabut invertir on tocava i que a
l’hora de reaccionar han pogut fer servir
aquest recursos per posar-los al servei
dels seus ciutadans, amb mesures com la
compra massiva de material, rendes ga-
rantides durant aquest període d’aturada,

recursos ràpids per a les empreses.
I el nostre país on és? Doncs evident-

ment no en aquest primer nivell de paï-
sos. Les reaccions han estat lentes, poc
planificades i sense recursos. I aquesta
lentitud a prendre decisions està perjudi-
cant l’economia, que, difícilment, recu-
perarà el to durant els mesos que ens
queden fins a finalitzar l’any. La Cambra
de Manresa preveu un retrocés del valor
afegit brut, que es podria situar en valors
de l’any 2013, el pitjor any de la crisi fi-
nancera del 2008 a la nostra demarcació. 

I quines mesures són les més adients?
Des del Consell de Cambres de Catalu-
nya n’hem presentat una bateria, i la ma-
joria són coincidents amb les d’organit-
zacions empresarials, i també coincidei-
xen amb les tesis d’eminents economis-
tes del país. Totes, adreçades a protegir
les persones que es queden sense recur-
sos i també a injectar liquiditat al siste-
ma, bé sigui amb préstecs àgils avalats i a
costos raonables, i recalco àgils i a costos
raonables, per intentar no trencar la ca-
dena de pagaments, que també em cons-
ta que ja s’està produint.

Però després del confinament, quins
recursos quedaran per fer polítiques acti-
ves de reactivació de l’economia? Hau-
rem de pensar en el sector turístic i hote-

ler, en el comerç, en la construcció, en la
indústria manufacturera exportadora i en
la no exportadora i sobretot a intentar re-
cuperar la ocupació. Segons les previ-
sions fetes per Deloitte, això tardarà 1 any
en el millors de casos i no en tots els sec-
tors, tot i que n’hi haurà alguns que no
n’hauran sortit perjudicats, com les em-
preses de fabricació, distribució i venda
alimentària, tant per al canal intern com
per a l’exportació, les empreses d’asses-
sorament laboral, mercantil i fiscal, les
entitats financeres, les empreses farma-

cèutiques i la venda online. Els empresa-
ris ja comencem a pensar en l’endemà,
com serà el dia 1 i com haurem de prote-
gir els nostres treballadors i els nostres
clients. Hem de pensar que amb el confi-
nament i l’aturada de la majoria d’activi-
tats tenim molt temps per pensar, per
reunir-nos virtualment, per compartir
preocupacions, per comparar els nostres
recursos públics amb els dels països més
rics, per veure com perdem oportunitats,
per veure com en neixen de noves i d’in-
novadores.

Però som en aquell moment que ne-
cessitem decisions valentes que es pre-
nen amb comptagotes. Com a cambres
ens vàrem posar al costat de les deman-
des del Govern de la Generalitat dema-
nant el confinament de Catalunya, sem-
pre que s’acompanyés de mesures legals i
de liquiditat suficients. Això no va ser
possible de manera immediata. No som
conscients que decisions preses amb re-
tard significa que hi pot haver una mor-
talitat d’empreses, sobretot petites em-
preses, que no ho hauríem d’acceptar.
Per això hem de pensar en l’endemà, no
hauríem de voler que cap empresa tan-
qui. No podem permetre que les empre-
ses s’evaporin, perquè darrere hi ha tre-
balladors i famílies senceres. 

E l director general de l’Organitza-
ció Mundial de la Salut, Tedros
Adhanom, va declarar la pandè-
mia per infecció del coronavirus

l’11 de març. Des d’aleshores, la majoria
de països, més tard o més d’hora, més or-
denadament o menys, han anat decretant
mesures de confinament. Amb la pobla-
ció tancada a casa, la impossibilitat
d’aglomeracions socials i el manteniment
d’hàbits d’higiene molt rigorosos i sovin-
tejats a les mans és segur que l’onada
d’infeccions per la Covid-19 disminuirà.
Remetran els contagis, el nombre de vícti-
mes mortals s’estabilitzarà primer i dis-
minuirà a continuació, i la situació de
col·lapse a les UCI podrà superar-se de
mica en mica. Tornarem a la normalitat
sanitària. Possiblement no serà la fi de
l’epidèmia. Quan la vida social i producti-
va es recuperi i despertem d’aquest mal-
son, els virus latents que resten en moltes
persones asimptomàtiques, no manifes-
tant-se o fent-ho de manera dissimulada,
tornaran a atacar cossos més dèbils i vul-
nerables. Recordem que la virulenta grip
espanyola del 1918 va tenir 3 onades in-
feccioses. La més letal i devastadora, en
què va morir més gent,  no va ser la pri-
mera, sinó la segona. Caldrà, per tant,

està preparats. És millor mantenir les dis-
tàncies físiques i evitar petonejaments i
abraçades innecessàries. Les persones
amb símptomes s’hauran d’aïllar, i fer un
seguiment dels seus contactes. Els tests
de diagnòstic ràpid continuaran tenint la
màxima importància. Si durant el confi-
nament han estat la clau per explicar la
baixa taxa de mortalitat del virus a Ale-
manya, ara hauran de permetre detectar
immediatament els nous contagis i evitar
la segona onada de propagació. Segura-
ment la mobilitat estarà restringida i les
societats més avançades, com l’alemanya,
es podran plantejar l’emissió de certifi-
cats d’immunitat a les persones amb anti-
cossos del coronavirus, i aquestes queda-
ran exemptes de les mesures restrictives.

Però no és de la pandèmia sanitària
del que volíem parlar, sinó de la pandè-
mia econòmica que ens espera. Perquè,
com vasos comunicants, les dues estan
relacionades i connectades. La interrup-
ció de la producció a escala mundial,
mentre la Xina va recuperant el seu rit-
me, és un fet sense precedents i amb im-
portants efectes reals. Si no hi ha produc-
ció no hi ha ingressos, i sense ingressos
no hi ha capacitat de despesa. El xoc
d’oferta és brutal. Les empreses estan
tancades, algunes no podran tornar a
obrir i l’atur augmentarà. Els efectes
d’aquest traumatisme sobre l’oferta es
traslladen a la demanda. Sectors com el
turístic i l’hostaleria ho notaran intensa-
ment. La depressió econòmica que tenim
a sobre pot superar la doble recessió de
2008-09 i 2012. El creixement mundial es
reduirà, les tensions desglobalitzadores
augmentaran i la divisió internacional del
treball es trencarà o s’haurà de reajustar.

Ens hem empobrit. I el virus de la pobre-
sa també pot ser letal. En algunes locali-
tats del mezzogiorno italià ja s’han assal-
tat supermercats. Si la gent passa gana
sortirà al carrer sense fer cas de les mesu-
res de confinament. Els grups mafiosos ja
estan augmentant el seu control sobre la
població del sud d’Itàlia. Afegint sal a la
ferida, les polítiques econòmiques de de-
manda decretades pel Govern espanyol
agreujaran la complicada situació. Sense
la suspensió temporal del pagament
d’impostos i cotitzacions socials, i sense
la flexibilització de moltes normes admi-
nistratives que dificulten l’activitat em-
presarial, molts autònoms, microempre-
ses amb menys de 10 treballadors i pimes
moriran en aquesta crisi.

Les mesures del president Sánchez en-
caminades a assegurar la liquiditat dels
agents econòmics i el finançament il·li-
mitat a cost zero proporcionat pel BCE a
governs i bancs de l’eurozona, són mesu-
res temporalment necessàries en cir-
cumstàncies excepcionals. Però si no van
acompanyades de mesures per incre-
mentar la solvència de les empreses i les
famílies, així com també i molt destaca-
dament la del mateix Estat, no serviran

per a res. Només poden servir per gua-
nyar temps a un cost elevat. L’endeuta-
ment públic es dispararà. Una sortida de
l’euro no és cap solució. Just al contrari,
seria encara molt pitjor. La nova pesseta
perdria tot el seu valor, la inflació es des-
controlaria i la població empobrida veu-
ria indefensa com els pocs estalvis acon-
seguits amb l’esforç de generacions es vo-
latilitzarien. Ningú presta a un Estat en
fallida que no pot complir els seus com-
promisos. O si es fa, es presta a interessos
molt elevats, el que forçaria l’Estat espa-
nyol a demanar un rescat exterior. Po-
dem, de moment, donar gràcies a països
responsables com Alemanya. El Govern
espanyol no pot pretendre estirar perma-
nentment més el braç que la màniga. No
pot està sempre malgastant i després
apel·lar a la solidaritat europea. Cadascú
ha de ser responsable dels seus actes. I
un Estat espanyol exhaust haurà d’afron-
tar creixents pagaments d’interessos del
deute. Tant per l’increment del valor ab-
solut del deute públic com per l’encari-
ment de la prima de risc. I el pagament
del deute té caràcter prioritari a la Cons-
titució espanyola. Recordem que la mo-
dificació exprés de l’article 135, feta d’in-
cògnit un calorós cap de setmana d’estiu
de l’any 2011, així ho va establir. Per tant,
primer s’han de pagar els interessos del
deute. I després, amb el que quedi, pagar
les jubilacions, els subsidis d’atur, la sani-
tat, l’educació, els serveis socials, la poli-
cia, els sous de funcionaris, etc, etc, etc.
L’anomenat estat del benestar, tal com
l’hem conegut, té les hores comptades.
Fins i tot és possible que estiguem assis-
tint al pròleg de la implosió o autodes-
trucció de l’estat.

DE LA PANDÈMIA VÍRICA A L’ECONÒMICA

«La lentitud a prendre decisions perjudica l’economia, que, difícilment, es recuperarà abans d’acabar l’any»

«La depressió econòmica que tenim a sobre pot superar la doble recessió des anys 2008-09 i 2012» 

L’ENDEMÀ

EP

Els símptomes econòmics ja són dolents

LLETRES DE CANVI

Sílvia Gratacòs
PRESIDENTA DE LA CAMBRA
DE COMERÇ DE MANRESA

AULA D’ECONOMIA
I EMPRESA
FUB-UMANRESA 

Jordi Franch
DOCTOR EN ECONOMIA I PROFESSOR DELS ESTUDIS
D’ADE DEL CAMPUS MANRESA DE LA UVIC-UCC

EP

Pedro Sánchez
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