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La indústria i la construcció del
Bages tornen a l'activitat a mig gas
La represa es fa esglaonadament, amb moltes mesures de seguretat, i s'allargarà uns
quants dies

Carles Blaya Manresa 14.04.2020 | 23:29
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Al polígon de Bufalvent, hi va haver ahir molt poca activitat al matí, i pràcticament gens a la tarda mireia

arso

Després de quinze dies d'hibernació absoluta, ahir sectors no essencials, com determinada indústria i la

construcció, entre d'altres, van tornar a l'activitat també al Bages. Però ho van fer a una marxa molt

lenta. El retorn es preveu que s'anirà allargant durant tota la setmana, però no serà complet, expliquen

fonts del sector com a mínim fins al 27 d'abril, quan acabi aquesta nova pròrroga de l'estat de l'alarma.

Sempre que no hi hagi (com de fet ja es preveu ) noves pròrrogues.

Així, la represa de certa activitat econòmica va permetre veure una mica més de moviment als carrers

de Manresa, on es van mantenir cues a farmàcies, bancs, forns i establiments d'alimentació però es

notava una certa densitat més de trànsit de vehicles i persones pel retorn econòmic.

Així, l'activitat ahir als polígons manresans era molt discreta. Al matí era escassa i a la tarda ja gairebé

inexistent, segons explicava la gerent de les associacions de polígons de Bufalvent, Dolors, Pont Nou i

Trullols. En aquest últim, ni tan sols això, perquè està tot tancat.

El retorn es va fer amb comptagotes (amb recuperacions de l'activitat d'entre el 5% i el 50%,

majoritàriament) i amb un increment de les mesures de seguretat per als treballadors. S'han

reimplementat mesures organitzatives que ja estaven en vigor fa quinze dies, però se n'han afegit de

més estrictes, com la compactació de jornades. Mesures intenses també perquè el decret que permet

el retorn a l'activitat fa recaure la responsabilitat a evitar els contagis als empresaris, segons apunta la

presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, fet que ha generat queixes.

«Han tornat les que tenien alguna activitat residual pendent, les exportadores que tenen mercats

oberts. Alguns són proveïdors de l'automoció i necessiten preparar estoc per quan arranquin empreses

com Seat», explica Gratacòs.
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A més de l'esgraonament en la represa, un altre factor comú ha estat el del desconcert entre els

empresaris per la manca de material protector i pels canvis organitzatius que suposa el repte

d'implementar un retorn sense riscos sanitaris. A més, el subministrament no s'ha restablert. «Aquesta

setmana serà de treball a mig gas; quan es pugui disposar de comandes s'anirà incrementant el ritme»,

expliquen fonts de Pimec Catalunya Central.

Entre les empreses que van tornar a l'activitat gradualment ahir hi ha les dues industrials més grans, ICL

i Denso. La minera, que explota un producte essencial, ha tornat a fer extracció, però al 50%, un cop han

arribat les mascaretes que es necessitaven per garantir la seguretat de la plantilla, expliquen fonts de la

companyia. A Denso també hi va haver ahir cert moviment, amb un equip d'una trentena de persones

preparant l'inici de la producció. S'espera que a final de setmana ja siguin un centenar les persones que

estiguin operatives a la planta bagenca de la multinacional japonesa, avança la directora de Recursos

Humans, Cristina Puig.

Entre moltes altres, la surienca Remosa, especialitzada en la fabricació d'equips compactes per a

tractament d'aigües residuals, també va tornar ahir a l'activitat, i ho va fer al 100%. «Hem començat com

ho vam deixar abans de Setmana Santa, però tenint molta cura amb les distàncies entre treballadors i

amb el control d'aforament de menjadors i vestidors», deia ahir el seu director general, Valentí Reguant.

«Estem al màxim de la capacitat productiva, però no amb la mateixa eficiència que en una situació

normal», diu.

Mentrestant, la construcció també arrancava amb lentitud. Les empreses que poden fer-ho, les que no

han d'estar en contacte amb els clients, com és el cas d'empreses que es dediquen a treballs

particulars en domicilis o en locals comercials, que continuen aturades. Jordi Tragant, de Constructora

d'Haro, confirmava que l'empresa ahir va tornar a la feina, però al 60%. . «Vam arrancar allà on ens vam

aturar fa quinze dies», deia Tragant.

Més informació

El nombre d'empreses creades a Catalunya puja un 3,6% i el de dissoltes es dispara un 27,7% al febrer.  

L'empresariat se solidaritza amb la causa.  

La Cambra de Manresa preveu una caiguda de la quarta part del VAB.  
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Després de quinze dies d’hiber-
nació absoluta, ahir sectors no es-
sencials, com determinada indús-
tria i la construcció, entre d’altres,
van tornar a l’activitat també al Ba-
ges. Però ho van fer a una marxa
molt lenta. El retorn es preveu que
s’anirà allargant durant tota la set-
mana, però no serà complet, expli-
quen fonts del sector com a mínim
fins al 27 d’abril, quan acabi aquesta
nova pròrroga de l’estat de l’alarma.
Sempre que no hi hagi (com de fet ja
es preveu ) noves pròrrogues. 

Així, la represa de certa activitat
econòmica va permetre veure una
mica més de moviment als carrers
de Manresa, on es van mantenir
cues a farmàcies, bancs, forns i esta-
bliments d’alimentació però es no-
tava una certa densitat més de tràn-
sit de vehicles i persones pel retorn
econòmic.

Així, l’activitat ahir als polígons
manresans era molt discreta. Al matí
era escassa i a la tarda ja gairebé ine-
xistent, segons explicava la gerent de
les associacions de polígons de Bu-
falvent, Dolors, Pont Nou i Trullols.
En aquest últim, ni tan sols això, per-
què està tot tancat. 

El retorn es va fer amb comptago-
tes (amb recuperacions de l’activitat
d’entre el 5% i el 50%, majoritària-
ment) i amb un increment de les
mesures de seguretat per als treba-
lladors. S’han reimplementat mesu-
res organitzatives que ja estaven en
vigor fa quinze dies, però se n’han
afegit de més estrictes, com la com-
pactació de jornades. Mesures in-
tenses també perquè el decret que
permet el retorn a l’activitat fa recau-
re la responsabilitat a evitar els con-
tagis als empresaris, segons apunta
la presidenta de la Cambra de Co-
merç de Manresa, Sílvia Gratacòs,
fet que ha generat queixes.

«Han tornat les que tenien alguna
activitat residual pendent, les expor-
tadores que tenen mercats oberts.
Alguns són proveïdors de l’automo-
ció i necessiten preparar estoc per
quan arranquin empreses com Seat,
explica Gratacòs.

A més de l’esgraonament en la re-
presa, un altre factor comú ha estat
el del desconcert entre els empresa-
ris per la manca de material protec-
tor i pels canvis organitzatius que
suposa el repte d’implementar un
retorn sense riscos sanitaris. A més,
el subministrament no s’ha resta-
blert. «Aquesta setmana serà de tre-
ball a mig gas; quan es pugui dispo-
sar de comandes s’anirà incremen-
tant el ritme», expliquen fonts de Pi-
mec Catalunya Central.  

Entre les empreses que van tornar
a l’activitat gradualment ahir hi ha
les dues industrials més grans, ICL
i Denso. La minera, que explota un
producte essencial, ha tornat a fer
extracció, però al 50%, un cop han
arribat les mascaretes que es neces-
sitaven per garantir la seguretat de
la plantilla, expliquen fonts de la
companyia. A Denso també hi va
haver ahir cert moviment, amb un
equip d’una trentena de persones
preparant l’inici de la producció.
S’espera que a final de setmana ja si-
guin un centenar les persones que
estiguin operatives a la planta ba-
genca de la multinacional japonesa,
avança la directora de Recursos Hu-
mans, Cristina Puig. 

Entre moltes altres, la surienca
Remosa, especialitzada en la fabri-
cació d’equips compactes per a trac-
tament d’aigües residuals, també va
tornar ahir a l’activitat, i ho va fer al
100%. «Hem començat com ho vam
deixar abans de Setmana Santa,
però tenint molta cura amb les dis-
tàncies entre treballadors i amb el
control d’aforament de menjadors i
vestidors», deia ahir el seu director
general, Valentí Reguant. «Estem al
màxim de la capacitat productiva,
però no amb la mateixa eficiència
que en una situació normal», diu.

Mentrestant, la construcció tam-
bé arrancava amb lentitud. Les em-
preses que poden fer-ho, les que no
han d’estar en contacte amb els
clients, com és el cas d’empreses que
es dediquen a treballs particulars en
domicilis o en locals comercials, que
continuen aturades. Jordi Tragant,
de Constructora d’Haro, confirma-
va que l’empresa ahir va tornar a la
feina, però al 60%. . «Vam arrancar
allà on ens vam aturar fa quinze
dies», deia Tragant.

 

Al polígon de Bufalvent, hi va haver ahir molt poca activitat al matí, i pràcticament gens a la tarda

L’IMPACTE DE LA COVID-19 A L’EMPRESA Quinze dies
després d’haver parat màquines per decret, la indústria
bagenca va reprendre ahir la feina amb moltes precaucions

La indústria i la
construcció del
Bages tornen a
l’activitat a mig gas
La represa es fa esglaonadament, amb moltes
mesures de seguretat, i s’allargarà uns quants dies
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El moviment empresarial va tornar als Dolors de Manresa, però amb comptagotes
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Diversos vehicles circulen pel carrer Sant Cristòfol, ahir a la tarda
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Circulació de camions al polígons dels Dolors

L’Associació Comarcal d’Empre-
saris del Berguedà constatava ahir
«un augment indiscutible» de l’ac-
tivitat empresarial a la comarca.
Tot i que no va poder xifrar el nom-
bre de treballadors que ahir van
abandonar el confinament total
per tornar a la feina, el president  de
l’associació empresarial, Josep Ma-
ria Serarols, explicava a Regió7 que
durant el dia s’havien fet diverses
trucades per copsar la situació i
que havien comprovat com l’em-
presa berguedana havia viscut el
retorn a la feina amb un còctel de
sensacions contradictòries i amb
màxima preocupació.

«Aquesta és una situació estra-
nya, hi ha una barreja de ganes de
tornar a treballar, facturar i recupe-
rar la normalitat i, d’altra banda,la
necessitat obligada de fer-ho amb

resignació per la preocupació, la
falta d’EPI i l’actuació indecent de
l’administració de traspassar la res-
ponsabilitat de contagis cap a l’em-
presari», exposa Serarols.

El president de l’ACEB afirma
que empresaris i treballadors estan
molt conscienciats amb les mesu-
res de prevenció i protecció que
s’han d’adoptar, però que al llarg
del dia van anar apareixen noves
problemàtiques derivades de les
mesures de seguretat, com, per
exemple, al sector de la construc-
ció, on tècnics d’obres i treballa-
dors van tenir problemes per man-
tenir la distància.

Serarols confirmava, a més, que
ahir hi havia hagut «algunes em-
preses berguedanes que per inicia-
tiva pròpia han decidit allargar
l’aturada i esperaran a reincorpo-
rar-se dilluns».

ORIOL TRASSERRA BERGA

El Berguedà celebra
la represa però ho fa
amb preocupació

ARXIU/DOLORS CLOTET

Vista aèria del polígon de la Valldan

MIREIA ARSO

Vianants, ahir al passeig Pere III de la capital del Bages

MIREIA ARSO

Treball de descàrrega al carrer Guimerà
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El 71,5% d'empreses del Bages ja
han pogut reprendre la seva activitat
La Cambra denuncia que més de 3.000 empreses no poden disposar d'equips de
protecció contra el virus
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Retorn a l'activitat aquest dimarts al polígon de Bufalvent de Manresa Mireia arso

El 71,5% de les 11.246 empreses registrades al Bages ja han pogut reprendre la seva activitat, segons

les dades de què disposa la Cambra de Comerç de Manresa. Això significa que ho han fet totes,

excepte les que estan directament relacionades amb el comerç no essencial i l'hoteleria i la restauració.

Les empreses que ja han pogut tornar a la feina ocupen el 76% de la població activa de la comarca,

42.750 treballadors.

Tot i el retorn progressiu a l'activitat, la Cambra de Comerç, com ja expressava ahir a aquest diari la

seva presidenta, Sílvia Gratacòs, lamenta les condicions en què s'ha hagut de fer aquesta represa, ja

que insisteix que el reial decret que reactiva l'economia després de la hibernació forçada de dues

setmanes responsabilitza les empreses de la protecció adequada dels treballadors. Segons aquest reial

decret, les persones que es contagiïn de la Covid-19 al seu lloc de treball o com a conseqüència del lloc

de treball serà considerat accident de treball.

La Cambra recorda que arran de la publicació del reial decret «hi ha hagut una demanda massiva d'EPI

que no es pot satisfer, sobretot d'aquelles pimes i micropimes que en els seus processos d'activitat fins

ara no havien d'utilitzar aquests elements de protecció». La Cambra assegura que ha rebut diverses

queixes i consultes empresarials ja que no es disposa «en quantitat suficient i a preus raonables» de

guants i mascaretes, i tampoc de tests ràpids per aïllar els casos sospitosos de coronavirus.

L'ens calcula que del programa Orfeu posat en marxa pel Govern de la Generalitat per repartir 170.000

tests a tot el país, al Bages n'arribaran 3.400, «una quantitat completament insuficient per fer la prova

d'una forma massiva», apunta la Cambra.

La Cambra per tant conclou que, davant l'escassedat de material de protecció i de tests ràpids per

avançar-se a la propagació del virus, a la comarca hi hauria entre 3.000 i 4.000 empreses (sobretot

pimes i micropimes) que estarien en dificultat per poder adquirir aquest equipament i, per tant, l'inici de

l'activitat completa «es podria endarrerir».
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El 71% de les empreses del
Bages ja estan treballant

La majoria de centres de treball estan oberts, però encara no amb activitat plena La Cambra
critica que 3.000 companyies no poden accedir als equips de protecció que s’exigeixen

L’OFERTA PRIVADA

Els laboratoris
que fan proves
de Covid-19
a Manresa
esperen ordres
CONSIDEREN QUE ESTAT
I GENERALITAT NO HAN
DEIXAT PROU CLAR QUINS
TESTS ES PODEN FER

LA ZONA CRÍTICA

La Conca
d’Òdena
redueix les
defuncions
LA DARRERA SETMANA
HAN ESTAT UN 55%
MENYS QUE FA 
QUINZE DIES

A CEGUES

Residències
del Bages
exigeixen
poder fer tests
NAVARCLES, CARDONA,
SANT JOAN I NAVÀS
NO OBTENEN RESPOSTA
DE LA GENERALITAT
A LES SEVES PETICIONS

FONTANOVA

LA GESTIÓ DE LA MORT

Les funeràries de Manresa
tripliquen la feina i les
incineracions es disparen
LES EMPRESES ASSEGUREN QUE VAN AL LÍMIT PERÒ PODEN DONAR L’ABAST LA CREMACIÓ
ESTÀ SENT L’OPCIÓ PREFERIDA DAVANT LA IMPOSSIBILITAT DE FER COMIATS NORMALS

Un camió descarrega caixes per a difunts a
Fontanova-Àltima, a Manresa



El 71,5% de les 11.246 empreses
registrades al Bages ja han pogut
reprendre la seva activitat, segons
les dades  de què disposa la Cam-
bra de Comerç de Manresa. Això
significa que ho han fet totes, ex-
cepte les que estan directament
relacionades amb el comerç no
essencial i l’hoteleria i la restaura-
ció. Les empreses que ja han po-
gut tornar a la feina ocupen el 76%
de la població activa de la comar-
ca, 42.750 treballadors.

Tot i el retorn progressiu a l’ac-
tivitat, la Cambra de Comerç, com
ja expressava ahir a aquest diari la
seva presidenta, Sílvia Gratacòs,
lamenta les condicions en què
s’ha hagut de fer aquesta represa,
ja que insisteix que el reial decret
que reactiva l’economia després
de la hibernació forçada de dues
setmanes responsabilitza les em-
preses de la protecció adequada
dels treballadors. Segons aquest
reial decret, les persones que es
contagiïn de la Covid-19 al seu
lloc de treball o com a conseqüèn-
cia del lloc de treball serà consi-
derat accident de treball. 

La Cambra recorda que arran
de la publicació del reial decret
«hi ha hagut una demanda mas-
siva d’EPI que no es pot satisfer,
sobretot d’aquelles pimes i micro-
pimes que en els seus processos
d’activitat fins ara no havien d’uti-
litzar aquests elements de protec-

ció». La Cambra assegura que ha
rebut diverses queixes i consultes
empresarials ja que no es disposa
«en quantitat suficient i a preus
raonables» de guants i mascare-
tes, i tampoc de tests ràpids per aï-
llar els casos sospitosos de coro-
navirus. 

L’ens calcula que del programa

Orfeu posat en marxa pel Govern
de la Generalitat per repartir
170.000 tests a tot el país, al Bages
n’arribaran 3.400, «una quantitat
completament insuficient per fer
la prova d’una forma massiva»,
apunta la Cambra.

La Cambra per tant conclou
que, davant l’escassedat de mate-

rial de protecció i de tests ràpids
per avançar-se a la propagació del
virus, a la comarca hi hauria entre
3.000 i 4.000 empreses (sobretot
pimes i micropimes) que estarien
en dificultat per poder adquirir
aquest equipament i, per tant,
l’inici de l’activitat completa «es
podria endarrerir».

CARLES BLAYA MANRESA

El 71,5% d’empreses del Bages ja han
pogut reprendre la seva activitat
La Cambra denuncia que més de 3.000 empreses no poden disposar d’equips de protecció contra el virus

MIREIA ARSO

Retorn a l’activitat aquest dimarts al polígon de Bufalvent de Manresa

Els sindicats CCOO i UGT han
fet arribar una petició formal al
president del Consell Comarcal
de l’Anoia, i als alcaldes d’Iguala-
da i tota la Conca d’Òdena (Vila-
nova del Camí, Santa Margarida
de Montbui, Òdena, la Pobla de
Claramunt, Jorba i Castellolí), per
demanar la creació d’un espai es-
table de concertació i diàleg social
al territori. 

Els sindicats preveuen un re-
punt de l’atur a la comarca i, per
això, destaquen que la prioritat
ara a la comarca, i en especial de
la Conca d’Òdena, és salvar l’ocu-
pació actual, el teixit productiu i
les empreses per tal de garantir
protecció social per a les persones
més vulnerables i construir alter-
natives que permetin atreure in-
versions i treball digne. 

Segons asseguren els dos sindi-
cats, la fórmula que millor ha fun-
cionat en altres territoris sem-
blants és implicar administra-
cions, agents socioeconòmics i
ciutadania per compartir diag-
nòstics, construir consensos i ar-
ticular acords per a un desenvo-
lupament econòmic inclusiu del
territori en un moment especial-
ment advers com l’actual.

ACN IGUALADA

CCOO i UGT
demanen la
creació d’un
espai de diàleg
social a l’Anoia 
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La junta directiva de la Trobada
Empresarial al Pirineu ha decidit
posposar la 31a edició als dies 29
i 30 d’octubre d’enguany amb l’ob-
jectiu de garantir el correcte de-
senvolupament de l’esdeveni-
ment. La crisi sanitària del coro-
navirus ha motivat, per «prudèn-
cia», aquest ajornament, tenint en
compte que s’havia de celebrar a
la Seu d’Urgell els pròxims 11 i 12
de juny, segons han expressat des
de l’organització d’aquestes jor-
nades en un comunicat. El presi-
dent de la trobada, Vicenç Voltes,
ha assegurat que la pròxima edi-
ció «aportarà positivitat i optimis-
me», en un moment en què, se-
gons ha afegit, caldrà posar en
comú experiències, coneixe-
ments i capacitats per adaptar-se
«a un nou entorn imprevisible i
inesperat».  L’organització confia
que en les noves dates ja sigui pos-
sible celebrar jornades i congres-
sos presencials i agraeix «el su-
port, la confiança i la comprensió
per aquesta decisió» a patrocina-
dors, ponents, col·laboradors i as-
sistents.

ACN LLEIDA

La Trobada
Empresarial 
al Pirineu,
ajornada al 29
i 30 d'octubre 

El centre tecnològic Eurecat ha
assajat «amb èxit» als seus labo-
ratoris de Manresa (l’antic CTM)
el funcionament del sistema que
ha desenvolupat l’empresa sant-
fruitosenca EVila Projects per a la
desinfecció de les mascaretes
FFP2 i FFP3, que són les que ofe-
reixen el nivell més alt de protec-
ció contra la Covid-19, per fer pos-
sible la seva reutilització mitjan-
çant tecnologia de radiació infra-
roja i ultraviolada, un projecte que
ja va avançar aquest diari el 
2 d’abril passat.

L’assaig, segons el centre tecno-
lògic, ha consistit a testar el siste-
ma amb el bacteri Escericchia coli,
que d’acord amb estudis científics
realitzats és més resistent a

aquests tractaments que el SARS-
CoV-2, amb la finalitat de com-
provar l’efectivitat del sistema en
la desinfecció de mascaretes.

El sistema desenvolupat per
EVila Projects incorpora dues tec-
nologies per a la desinfecció. Pri-
mer aplica radiacions infraroges,
que escalfen la mascareta i, en se-
gon lloc, aplica llum ultraviolada.
Segons les dades bibliogràfiques

de què es disposa, ambdós trac-
taments inactivarien teòricament
el SARS-CoV-2.

A la prova, Eurecat ha contami-
nat la mascareta en diferents
punts, tant per la part de dins com
per la part de fora, amb el bacteri
Escericchia coli. Després ha apli-
cat el tractament de desinfecció
de l’empresa i ha mesurat la quan-
titat de microorganisme viable ro-

manent en els diferents punts
contaminats. L’assaig ha inclòs
controls positius i negatius, amb
mascaretes que s’han contaminat
i no s’han desinfectat i mascaretes
que no s’han contaminat, per re-
forçar la validesa dels resultats. Els
tests s’han realitzat amb la col·la-
boració d’Aigües de Manresa, que
ha facilitat material i equipament
per dur a terme els tests.  

L’empresa EVila Projects,  espe-
cialitzada en l’aplicació de la tec-
nologia d’infraroig i energia ultra-
violada a la indústria i el camp
científic, ha patentat el sistema,
desenvolupat contra rellotge en
les últimes setmanes, i cada un
dels seus equips té una capacitat
de tractament de 5.000 mascare-
tes al mes.

CARLES BLAYA MANRESA

Eurecat assaja amb èxit el nou sistema de la
bagenca EVila per desinfectar mascaretes
La seu manresana del
centre tecnològic dona el
vistiplau al tractament amb
ultraviolats i ultrarojos

El sistema s’ha testat amb el
bacteri ‘Escericchia coli’, més
resistent a l’esterilització
amb ultraviolats i ultrarojos

EURECAT

Mascaretes durant la prova a Eurecat



LA TALAIA

EXIGIR SENSE OFERIR

Un estudi de la Cambra de Comerç de Manresa calcula
que el 71% de les empreses del Bages estan obertes i
treballant, una xifra que deixaria fora de joc, només, les
empreses dels sectors que estan aturats per ordre esta-

tal, que són l’hoteleria, la restauració i l’oci en general. L’observa-
ció directa dels polígons del Bages confirma aquesta quantificació,
per bé que hi afegeix el matís que a la majoria de locals el que s’està
fent és preparatius per tornar a l’activitat. En molts casos, tres mil
segons la Cambra, el retorn normalitzat al treball està condicionat
per la impossibilitat d’equipar els treballadors amb els materials
de protecció que l’administració exigeix com a condició. Efectiva-
ment, els treballadors han de portar mascaretes, però no hi ha on
comprar-ne. Tenint en compte la importància crucial que té que la
màxima quantitat d’empreses tornin a lluitar per tirar endavant, ja
que com més ho facin menys dolorós serà l’impacte de la crisi, que
l’administració exigeixi allò que ella mateixa no és capaç d’aconse-
guir resulta no només paradoxal, sinó lamentable. 
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Opinió

Atenció, perill, arriba un
tòpic al quadrat: els lla-
tins som uns grans in-
disciplinats partidaris

de la disciplina dels altres. 
Vols més individualisme?
Més enllà de la polèmica polí-

tica sobre la darrera enquesta
del CIS, acusada de buscar una
justificació perquè el Govern
censuri internet, cal veure qui-
nes són les respostes dels ciuta-
dans a les preguntes de biaix au-
toritari. I són preocupants, fins i
tot si es descompta la poca pun-
teria que últimament demostra
l’enquestador oficial.

El 66,7% estaria d’acord a pro-
hibir la divulgació d’«informa-
cions enganyoses» sobre el coro-
navirus, i permetre només les de
«fonts oficials». Dos terços dels
enquestats cauen en la trampa
d’identificar la veritat amb les
fonts oficials, el que converteix
en mentida qualsevol altra infor-
mació, i en temps de guerra la
mentida desmoralitza la pobla-
ció, un delicte que es castiga
amb duresa. 

Això sí: la justificació de la
censura té proporció aritmètica
amb la proximitat del ciutadà  al
partit que governa. Entre els vo-
tants socialistes és del 76% i en-
tre els de Podemos del 66%. En
canvi, baixa fins al 57% en el cas
del PP i el 56% en el de Vox. La
censura és bona quan la practi-
quen els meus i no tant quan la
practiquen els altres, els adver-
saris. 

(I els independentistes cata-
lans? Resposta favorable del 63%
dels votants d’ERC i del 55% dels
de JxCat. Deixo les conclusions a
la discrecionalitat del lector)

Però esperin, que la cosa és
encara més interessant. No tan
sols la immensa majoria està a
favor del confinament, sinó que
un 58% respon que sí a una pre-
gunta que fa dos dies ens hauria
semblat surrealista: «Estaria

d'acord que a Espanya no es per-
metés sortir al carrer i que les
medicines i subministraments
alimentaris es duguessin a les
cases per personal especialitzat,
com s’ha fet a la Xina?». Tres de
cada cinc enquestats, a favor del
forrellat. Apa!

No marxin, que el festival
continua. Parlem d’una enques-
ta amb una mostra de tres mil
persones al conjunt del territori
espanyol. Una enquesta espa-
nyola en la qual es pregunta el
següent: «Creu que en aquests
moments és el Govern d'Espa-
nya el que ha de prendre les me-
sures per combatre la Covid-19,
o creu que caldria deixar que
aquestes decisions les prengues-
sin els governs autonòmics que
ho desitgessin?». 

El famós federalisme espa-
nyol posat a prova. Doncs vet
aquí la resposta: el 73,3 % a favor
que les decisions les prengui el
Govern espanyol o, com diria el
conseller Buch, el Gobierno de
España (la enya me la imagino
quan l’escolto). Que decideixin

les autonomies: 20,7%. Els inde-
pendentistes són el gruix
d’aquesta minoria, ja que els vo-
tants podemites són fins i tot
més centralistes que els del PP i
de Vox. Per una raó elemental:
ells s’asseuen a la Moncloa i la
dreta governa importants auto-
nomies. En el conjunt de l’en-
questa es nota aquest biaix: res-
postes parcialment motivades
pel desig de fer quedar bé
aquells als quals he votat. Però
fins i tot entre els votants de la
dreta, els defensors de la centra-
lització són més del triple que
els contraris. Només el 23% dels
votants del PP vol que els «seus»
governs autonòmics de Madrid,
Andalusia o Castella-Lleó passin
per davant de la Moncloa.

Centralització, aïllament
agreujat, veritats oficials i censu-
ra d’«informacions enganyoses i
poc fonamentades»: la ciutada-
nia de l’Estat espanyol s’apunta a
aquest panorama desolador. Per
al Govern, la temptació és molt
forta. Hi ha ministres que sem-
blen tenir-ne ganes.

A TORT I A DRET

Xavier Domènech i Sala
CÀRREC

VISCA LA CENSURA!

«Centralització, més aïllament,
veritats oficials i censura: la
ciutadania espanyola s’apunta a
aquest panorama desolador»

AJUNTAMENT
DE FONOLLOSA
El consistori, com altres, ha repartit

1.400 mascaretes als veïns del po-

ble, porta a porta, per facilitar que

tota la ciutadania disposi d’aquest

bé tan preuat, que aviat haurà de

ser d’ús general.

ESTRELLA

HOTEL MÓN
L’establiment de Catalunya La Pe-

drera a Sant Benet s’ha convertit en

un hotel hospitalitzat per a residents

de la Fundació Sant Andreu, que han

fet un esforç traslladant-se per dei-

xar el seu espai a afectats pel coro-

navirus.

ESTRELLA

MOBILE WORLD
CONGRESS
La fira de mòbils de Barcelona que,

amb la seva suspensió, va demos-

trar una visió encertada, ha prorro-

gat un any la seva presència a Bar-

celona per compensar l’edició que

no s’haurà celebrat.

ESTRELLA
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La Cambra de Comerç de Manresa i
Mutuacat ofereixen a empreses i
treballadors un xat per resoldre
dubtes de salut
És una aplicació gratuïta per fer consultes a un equip de professionals de diferents
especialitats

Acn |Manresa 17.04.2020 | 11:30

Sílvia Gratacòs, presidenta de la Cambra de Manresa | CARLES BLAYA
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La Cambra de Comerç de Manresa ha posat en marxa per a totes les empreses, autònoms i

professionals de comarques centrals un nou servei de xat mèdic orientat a resoldre dubtes i consultes

de salut. El servei s'ofereix a través d'una aplicació desenvolupada per Mutuacat i té per objectiu

alliberar al màxim els recursos sanitaris tradicionals, actualment molt tensionats i enfocats a tractar i

frenar l'epidèmia de coronavirus.

L'aplicació serà accessible des del web de la cambra i permetrà que totes les persones vinculades al

teixit productiu del territori puguin accedir gratuïtament a un equip de professionals mèdics de les

especialitats de medicina general, cardiologia, psicologia o nutrició, entre altres.

L'usuari de l'aplicació podrà fer consultes il·limitades durant les 24 hores del dia i amb un temps de

resposta inferior als dos minuts. A més, l'aplicació permet compartir amb el professional informes i

proves diagnòstiques per afinar al màxim la consulta.

Aquest acord entre la Cambra i Mutuacat respon a la "bona sintonia entre aquestes entitats, alhora que

palesa el seu compromís amb el Bages i amb la societat catalana en general", segons informen en un

comunicat.
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RTVE estrena dilluns al seu web una breu preqüela d'«El Ministerio del tiempo».  

Més de 500.000 comptes d'usuaris de Zoom s'han venut al «deep web».  
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Imatges d'una Manresa confinada
tot i l'arribada del bon temps

L'estiu de la COVID-19: turisme
intern i sense turistes estrangers

Aquest dimarts tercera cantada
popular als balcons del Bages

Menús solidaris per al
confinament

Dilluns 20 de abril de 2020
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ÉS NOTÍCIA:

Xat mèdic gratuït per
resoldre dubtes de salut
La Cambra de Comerç de Manresa i Mutuacat
ofereixen un xat mèdic a empreses i treballadors per
alliberar els recursos sanitaris tradicionals,
actualment molt enfocats a frenar la Covid-19.

Web de Mutuacat.

SANITAT / Redacció  
17/04/2020 11:55

La Cambra de Comerç de Manresa ha posat en
marxa per a totes les empreses, autònoms i
professionals del territori un nou servei de xat
mèdic orientat a resoldre dubtes i consultes de
salut. El servei s’ofereix a través d’una aplicació
desenvolupada per Mutuacat i té per objectiu
alliberar al màxim els recursos sanitaris
tradicionals, actualment molt tensionats i
enfocats a tractar i frenar l’epidèmia de
Coronavirus.
 
L’aplicació serà accessible des del web de la
Cambra (www.cambramanresa.cat) i permetrà
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que totes les persones vinculades al teixit productiu de la Catalunya Central puguin
accedir gratuïtament a un equip de professionals mèdics de les especialitats de
medicina general, cardiologia, psicologia o nutrició, entre altres. Les consultes que
podrà fer cada usuari són il·limitades, durant les 24 hores del dia i amb un temps
de resposta inferior als dos minuts. A més, l’aplicació permet compartir amb el
professional informes i proves diagnòstiques per afinar al màxim la consulta.
 
Aquest acord entre la Cambra i Mutuacat, dues institucions manresanes amb una
llarga trajectòria, respon a la bona sintonia entre aquestes entitats, alhora que
palesa el seu compromís amb el Bages i amb la societat catalana en general.
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Cambra i Mutuacat ofereixen a
empreses i treballadors un xat
mèdic gratuït per resoldre dubtes de
salut
La proposta respon a la voluntat d'alliberar els recursos sanitaris tradicionals,
actualment molt enfocats a frenar la Covid-19

La Cambra de Comerç de Manresa ha posat en marxa per a totes les empreses, autònoms i
professionals del territori un nou servei de xat mèdic orientat a resoldre dubtes i consultes de
salut. El servei s'ofereix a través d'una aplicació desenvolupada per Mutuacat i té per objectiu
alliberar al màxim els recursos sanitaris tradicionals, actualment molt tensionats i enfocats a tractar
i frenar l'epidèmia de Coronavirus.

L'aplicació serà accessible des del web de la Cambra (http://www.cambramanresa.cat)  i permetrà
que totes les persones vinculades al teixit productiu de la Catalunya Central puguin accedir
gratuïtament a un equip de professionals mèdics de les especialitats de medicina general,
cardiologia, psicologia o nutrició, entre altres. Les consultes que podrà fer cada usuari són
il·limitades, durant les 24 hores del dia i amb un temps de resposta inferior als dos minuts. A
més, l'aplicació permet compartir amb el professional informes i proves diagnòstiques per afinar al
màxim la consulta.

Aquest acord entre la Cambra i Mutuacat, dues institucions manresanes amb una llarga trajectòria,
respon a la bona sintonia entre aquestes entitats, alhora que palesa el seu compromís amb el
Bages i amb la societat catalana en general.
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