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La Cambra de Manresa coordina
iniciatives empresarials solidàries
Juntament amb la resta d'ens camerals, posa en marxa una eina digital per compartir
necessitats

Redacció | Manresa 21.04.2020 | 23:35

La Cambra de Comerç de Manresa, juntament amb la resta de cambres catalanes, ha impulsat una

plataforma que té per objectiu coordinar les diferents iniciatives empresarials solidàries que estan

sorgint per fer front a la Covid-19. La Covid-19 Community ( https://www.cv19.community/) pretén

posar en contacte ofertes i demandes arreu de Catalunya i, segons fonts de la Cambra, ha de permetre
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«gestionar més fàcilment les necessitats i oferiments de material, elements de protecció i altres

recursos entre empreses, productors, voluntaris i particulars».

La plataforma ha estat desenvolupada per les empreses Artic i Sixtemia, i les Cambres s'encarreguen

de la coordinació i seguiment territorial de les ofertes i demandes, i de fer-ne difusió entre la xarxa de

contactes público-empresarials de cadascuna de les demarcacions.

L'operativa del nou recurs consisteix que tot aquell que tingui necessitats que puguin ser satisfetes

solidàriament, ha de fer una petició mitjançant l'enllaç https://www.cv19.community/que-necessites i

des de la plataforma es canalitzaran els oferiments que encaixin amb la seva demanda. Si, per altra

banda, s'està en disposició d'oferir material solidari, elements de protecció o altres recursos, a través de

l'enllaç https://www.cv19.community/que-tens es podrà gestionar el lliurament «de la forma més

eficient possible», segons la Cambra.

Més informació

El Govern espanyol permet ajornar els lloguers dels locals comercials.  

El teletreball tindrà «caràcter preferent» dos mesos més.  

El Consell Comarcal de l'Anoia demana prudència durant el ramadà.  
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La Cambra impulsa una plataforma
per coordinar iniciatives
empresarials solidàries per fer front
a la Covid-19
La Covid19 Community posa en contacte ofertes i demandes solidàries arreu de
Catalunya

La Cambra de Comerç de Manresa, juntament amb la resta de Cambres catalanes, ha impulsat
una plataforma que té per objectiu coordinar les diferents iniciatives empresarials solidàries que
estan sorgint per fer front a la Covid-19. La Covid19 Community (https://www.cv19.community/) 
posa en contacte ofertes i demandes arreu de Catalunya i permet gestionar més fàcilment les
necessitats i oferiments de material, elements de protecció i altres recursos entre empreses,
productors, voluntaris i particulars.

La plataforma ha estat desenvolupada per les empreses Artic i Sixtemia, mentre que les
Cambres s'encarreguen de la coordinació i seguiment territorial de les ofertes i demandes, i de fer-
ne difusió entre la xarxa de contactes público-empresarials de cadascuna de les demarcacions.

L'operativa és senzilla. Tot aquell que tingui necessitats que puguin ser satisfetes solidàriament,
ha de fer una petició mitjançant aquest enllaç (https://www.cv19.community/que-necessites)  i des de
la plataforma es canalitzaran aquells oferiments que encaixin amb la seva demanda.  Si, per altra
banda, s'està en disposició d'oferir material solidari, elements de protecció o altres recursos, a
través d'aquest enllaç (https://www.cv19.community/que-tens)  es podrà gestionar el lliurament de
la forma més eficient possible.  
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El Bages és, just darrere del Se-
grià, la comarca més poblada de
Catalunya on més han caigut les
ofertes de treball recollides pel
Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) en un any, segons les dades
de l’Observatori del Treball i Mo-
del Productiu de la Generalitat. El
descens interanual del març pas-
sat respecte del mateix mes de
l’any passat ha estat al Bages del
del 76,19%, només per sota del
77,13% del Segrià. L’evolució de la
mitjana catalana ha estat una cai-
guda del 56,14%, vint punts per
sota de la davallada bagenca.

El març figuraven 30 ofertes de
treball al Bages; el març del 2019
n’eren 126. Les trenta ofertes del
mes passat representen l’1,32%
del total català. Respecte del mes
de febrer, la caiguda en el nombre
d’ofertes va ser del 40%. En l’acu-
mulat de l’any, s’han formalitzat
180 ofertes de treball, quan en el
mateix període de l’any passat se
n’havien rebut al SOC 254, fet que
suposa una diferència interanual
del 29,13%. En els darrers dotze
mesos, figuren 1.059 ofertes, pràc-

ticament el 2% del total català,
amb una caiguda respecte dels
dotze mesos anteriors del14,87%.

Per oferta de lloc de treball s’en-
tén el tràmit que fa una empresa
o qualsevol altre ocupador que
necessita cobrir llocs de treball de
la seva organització, amb l’objec-
tiu de trobar candidats adients a
la feina. L’estadística recull les
ofertes gestionades pel Servei Pú-
blic d’Ocupació de Catalunya i les
publicades al portal d’internet
«Feina Activa».

A l’Anoia, la davallada també ha
estat pràcticament de cinc punts
per sobre de la mitjana catalana,
però quinze punts inferior a la cai-
guda bagenca. Tot i la diferència
de població entre una comarca i
l’altra, les ofertes a l’Anoia van ser,
el març, 34, l’1,50% del total del
país, per sobre del valor bagenc.
Si bé en l’acumulat anual la caigu-
da és de poc més del 35%, cinc
punts més que la mitjana catala-
na, la davallada en els darrers dot-
ze mesos respecte dels anteriors
és tan sols del 3,63%, el que supo-
sa la segona menor caiguda d’en-
tre les comarques on el nombre

d’ofertes de treball ha experimen-
tat un descens, només darrere del
Berguedà (-0,36%). A la resta (tret
de Baix Empordà, Conca de Bar-
berà, Alt Penedès,  Pallars Sobirà,
Priorat, Terra Alta i Ribera d’Ebre,

on el nombre d’ofertes ha crescut
en els dotze últims mesos), els
descensos han estat superiors, de
fins al 32%, com a la Noguera.

Quant a la resta de comarques
centrals, el nombre d’ofertes va

caure per sobre de la mitjana ca-
talana en un any al Solsonès i la
Cerdanya; ho fa ver per sota a l’Alt
Urgell i al Berguedà, i va créixer
lleument en termes absoluts al
Moianès.

CARLES BLAYA MANRESA

L’evolució de les ofertes de treball per comarques *

La resta de comarques del territori central

                                                                                          % respecte         Variació            Variació                                    % respecte         Variació                                    % respecte         Variació
Comarca                                                   Ofertes          total català    intermensual     interanual          Ofertes          total català       interanual           Ofertes         total català       interanual

Segrià                                         67            2,95%       -57,32%      -77,13%         322           3,25%      -62,86%       2.090         3,93%       -23,58%
Bages                                            30            1,32%     -40,00%   -76,19%        180           1,82%      -29,13%       1.059         1,99%      -14,87%
Baix Camp                                 47            2,07%      -43,37%     -70,63%         201           2,03%      -46,68%       1.469         2,76%       -24,24%
Vallès Oriental                          73            3,21%       -73,45%     -70,33%         526           5,31%       -38,12%        2.365         4,45%      -29,38%
Maresme                                    73            3,21%      -54,94%     -65,57%        362           3,65%       -45,15%       2.087         3,93%       -12,42%
Pla de l’Estany                          35            1,54%      -43,55%     -61,96%         135           1,36%       -43,51%         528          0,99%      -29,60%
Anoia                                            34            1,50%      -12,82%    -61,80%        154           1,55%      -35,29%        903          1,70%       -3,63%
Baix Llobregat                         181            7,97%      -50,82%     -60,31%         818           8,26%      -48,75%       4.869         9,16%       -29,26%
Alt Empordà                              52            2,29%      -18,75%      -57,72%          171            1,73%       -50,58%       1.058         1,99%       -19,97%
Tarragonès                                95            4,18%      -46,93%    -56,02%        441           4,45%      -40,16%       2.030         3,82%       -19,73%
Baix Ebre                                   40            1,76%       -58,76%     -55,06%        196           1,98%       -16,24%         828           1,56%       -24,31%
Barcelonès                                531          23,37%     -40,40%    -54,96%       2.368        23,90%     -37,20%       12.774       24,03%     -15,66%
Gironès                                       82            3,61%      -45,70%    -54,70%         316           3,19%      -49,03%        2110          3,97%       -19,47%
Selva                                           53            2,33%      -66,46%     -53,51%         304          3,07%      -22,05%        1330         2,50%       -9,46%
Vallès Occidental                    264          11,62%     -39,59%     -53,27%       1.124         11,34%     -44,60%       5.760        10,83%     -30,06%
Noguera                                     44            1,94%       -13,73%     -34,33%         116            1,17%       -40,51%         601           1,13%       -32,55%
Alt Penedès                               39            1,72%      -29,09%     -33,90%         126           1,27%      -45,69%         981           1,85%         5,14%
Baix Empordà                          114           5,02%       -49,11%     -32,54%         418           4,22%       -18,52%        1865          3,51%        0,38%
Garrotxa                                    45            1,98%      -28,57%     -27,42%         168           1,70%       -37,31%         608          1,14%       -20,21%
Montsià                                      48            2,11%       -28,36%     -23,81%         200          2,02%       -27,27%         787           1,48%       -27,47%
Osona                                         63            2,77%       -3,08%       -4,55%          183           1,85%       -24,07%       1.068         2,01%       -10,63%
Alt Camp                                    57            2,51%      137,50%      21,28%          102           1,03%       -34,19%         468          0,88%      -12,69%
Garraf                                         45            1,98%       -19,64%     40,63%         130           1,31%       -29,35%         675           1,27%       -17,18%
TOTAL CATALÀ                       2.272      100,00%  -45,42%    -56,14%      9.908     100,00%   -40,51%      53.168    100,00%   -19,66%

RESUM MENSUAL ACUMULAT ANUAL DARRERS 12 MESOS

                                                                                          % respecte         Variació            Variació                                    % respecte         Variació                                    % respecte         Variació
Comarca                                                   Ofertes          total català    intermensual     interanual          Ofertes          total català       interanual           Ofertes         total català       interanual

Solsonès                                      7              0,31%      -63,16%    -75,86%          31             0,31%      -58,11%         205          0,39%      -8,07%

Cerdanya                                      10            0,44%     -71,43%    -61,54%         62            0,63%      -13,89%         372          0,70%      -15,07%

Alt Urgell                                      15            0,66%     -70,00%   -48,28%         81            0,82%       8,00%          343          0,65%       -7,55%

Berguedà                                       9             0,40%     -30,77%    -30,77%          65            0,66%      -27,78%         277           0,52%       -0,36%

Moianès                                          3              0,13%      50,00%    50,00%           6             0,06%     -62,50%          82            0,15%      -12,77%

RESUM MENSUAL ACUMULAT ANUAL DARRERS 12 MESOS

* comarques amb un mínim de 30 ofertes de treball el mes de març passat

Font: Observatori del Treball i Model Productiu

El Bages és la segona
comarca més poblada
on més disminueixen
les ofertes de treball
El Servei d’Ocupació de Catalunya registra a la
comarca 30 ofertes durant el mes de març, 96
menys que el mateix mes del 2019

La Cambra de Comerç de Man-
resa, juntament amb la resta de
cambres catalanes, ha impulsat
una plataforma que té per objec-
tiu coordinar les diferents inicia-
tives empresarials solidàries que
estan sorgint per fer front a la Co-
vid-19. La Covid-19 Community
(https://www.cv19.community/)
pretén posar en contacte ofertes i
demandes arreu de Catalunya i,
segons fonts de la Cambra, ha de
permetre «gestionar més fàcil-
ment les necessitats i oferiments
de material, elements de protec-
ció i altres recursos entre empre-
ses, productors, voluntaris i parti-
culars».

La plataforma ha estat desen-
volupada per les empreses Artic i
Sixtemia, i les Cambres s’encarre-
guen de la coordinació i segui-
ment territorial de les ofertes i de-
mandes, i de fer-ne difusió entre
la xarxa de contactes público-em-
presarials de cadascuna de les de-
marcacions.

L’operativa del nou recurs con-
sisteix que tot aquell que tingui
necessitats que puguin ser satis-
fetes solidàriament, ha de fer una
petició mitjançant l’enllaç
https://www.cv19.community/qu
e-necessites i des de la plataforma
es canalitzaran els oferiments que
encaixin amb la seva demanda.
Si, per altra banda, s’està en dis-
posició d’oferir material solidari,
elements de protecció o altres re-
cursos, a través de l’enllaç
https://www.cv19.community/qu
e-tenses podrà gestionar el lliura-
ment «de la forma més eficient
possible», segons la Cambra.   

REDACCIÓ MANRESA

La Cambra de Manresa
coordina iniciatives
empresarials solidàries 
Juntament amb la resta
d’ens camerals, posa en
marxa una eina digital per
compartir necessitats
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L’Ajuntament de Manresa amplia
el termini de pagament dels
tributs municipals

Informo de que he passat el
coronavirus?

Detingut per desobediència i
atemptat a agents de l'autoritat

El FABA es posposa al setembre

Dimecres 22 de abril de 2020
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ÉS NOTÍCIA:

La Cambra impulsa una
plataforma per coordinar
iniciatives empresarials
solidàries
La Covid19 Community posa en contacte ofertes i
demandes solidàries arreu de Catalunya

La Cambra impulsa una plataforma per coordinar iniciatives empresarials solidàries per fer front al Covid19

ECONOMIA / Redacció  
22/04/2020 10:38

La Cambra de Comerç de Manresa, juntament
amb la resta de Cambres catalanes, ha
impulsat una plataforma que té per objectiu
coordinar les diferents iniciatives empresarials
solidàries que estan sorgint per fer front al
Covid19. La Covid19 Community
(https://www.cv19.community/) posa en
contacte ofertes i demandes arreu de
Catalunya i permet gestionar més fàcilment les
necessitats i oferiments de material, elements
de protecció i altres recursos entre empreses,
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productors, voluntaris i particulars.
 
La plataforma ha estat desenvolupada per les empreses Artic i Sixtemia, mentre
que les Cambres s’encarreguen de la coordinació i seguiment territorial de les
ofertes i demandes, i de fer-ne difusió entre la xarxa de contactes público-
empresarials de cadascuna de les demarcacions.
 
L’operativa és senzilla. Tot aquell que tingui necessitats que puguin ser satisfetes
solidàriament, ha de fer una petició mitjançant el següent enllaç
https://www.cv19.community/que-necessites i des de la plataforma es
canalitzaran aquells oferiments que encaixin amb la seva demanda.   Si, per altra
banda, s’està en disposició d’oferir material solidari, elements de protecció o altres
recursos, a través d’aquest enllaç https://www.cv19.community/que-tens es podrà
gestionar el lliurament de la forma més eficient possible. 
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LA TALAIA

RACIONALITAT

L es indecisions del Govern espanyol en relació amb les no-
ves normes de confinament dels infants han posat molt
visiblement de manifest la volatilitat del criteri amb què
es dicten les normes. Inicialment el Govern pretenia que

els menors de 14 anys poguessin sortir de casa només a acompa-
nyar els seus pares a aquells llocs on està autoritzat sortir, això és,
establiments d’alimentació, farmàcies o bancs. Al final, ha permès
que surtin a fer el volt una estona, a prop i amb un progenitor. No a
jugar, només a fer el volt. La vacil·lació entre una posició i l’altra
confirma la idea que les decisions no es prenen amb criteris estric-
tament racionals i científics, avaluant només riscos de contagi. Les
decisions estan tenyides de desconfiança cap als ciutadans i por a
perdre el control estretíssim que el govern ha aconseguit tenir so-
bre els ciutadans imposant unes restriccions i unes multes úni-
ques a tot el món occidental. El fet objectiu és que ningú no es con-
tagia ni contagia ningú caminant pel carrer sol o amb algú amb qui
conviu. Aquest és el fet científic. No hi hauria d’haver res més que
una estricta racionalitat. Tota la resta sobra.
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A TORT I A DRET

CÀRREC

RESIDÈNCIA
LA VALL
El centre de Sant Llorenç de Mo-

runys va confinar residents i perso-

nal el 26 de març i no han tingut ni

un sol contagi. No són l’únic centre

que ho ha aconseguit, però el seu

cas és un èxit amb abnegació.

ESTRELLA

PEDRO SÁNCHEZ
Les normes de confinament dels in-

fants a partir del dia 26 han desvelat

la posició dubitativa del Govern es-

panyol, una actitud que fa témer

que el desconfinament es dicti tam-

bé amb cops de timó constants que

creen confusió.

ESTRELLAT

CAMBRA DE
MANRESA
En un moment tan complicat, està

sent portaveu del seu sector i està

oferint iniciatives per ajudar els em-

presaris a situar-se en el nou context

i a sortir més fàcilment de la crisi

que ens imposa la pandèmia.

ESTRELLA
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Han suspès la marató
de Berlín i l’Oktober-
fest de Munic, que
s’havien de celebrar

la propera tardor.  Alemanya és
un dels països que estan portant
millor l’epidèmia, i tanmateix
creu que d’aquí a cinc  mesos els
actes concorreguts encara esta-
ran prohibits. Hi ha dades que
avalen el pronòstic i ens fan pre-
veure una llarga permanència en
l’excepcionalitat. Serà tot un rep-
te combinar les exigències de
protecció sanitària amb el nivell
d’activitat social capaç d’evitar
una patacada econòmica molt
pitjor del que es pronostica.
Atenció: quan parlem d’econo-
mia estem parlant dels ingressos
de milions de persones, i d’evitar
que una recessió dantesca ens
enfonsi en una misèria que tam-
bé costaria vides, a més a més de
trinxar la societat. 

Les dades que apunten al gris
fosc són curiosament les que
desmenteixen els alts nivells de
contagi anunciats per alguns
models matemàtics. La setmana

del 23 al 29 de març es van fer a
Espanya uns dos-cents mil tests,
i una quarta part van donar po-
sitiu. Els subjectes prioritaris
eren els malalts i el personal sa-
nitari, fet que ajuda a explicar un
percentatge tan alt. Però a mesu-
ra que ha augmentat el nombre
de proves ha disminuït la pro-
porció de detectats. La setmana
passada es van fer set-cents mil
tests i els positius van caure fins
al tres per cent. L’OMS està obte-
nint dades semblants en la re-
cerca de persones amb anticos-
sos. Tot plegat indicaria que, de
fet, el virus només ha penetrat
entre un dos i un cinc per cent
en la població dels països més
afectats, i quantitats menors en
els menys afectats.

I això què significa? Doncs
que la immensa majoria de les
persones continuen sent candi-

dates al contagi. S’allunya la idea
de la gran massa d’immunitzats
necessària per relaxar les mesu-
res de confinament. Amb les xi-
fres que s’apunten, permetre que
tornin les efusions, que ens api-
lotem al bus o que passem la tar-
da a la graderia d’un pavelló tan-
cat és una perillosa aposta pel
rebrot de l’epidèmia, i caldrà
mantenir les mesures defensives
fins que arribi la vacuna, sobre
la data de la qual hi ha dues me-
nes de pronòstic: trigarà una
mica o trigarà bastant.

Ara bé, les actuals mesures
preventives tenen un cost eco-
nòmic brutal no només en ter-
mes de PIB, que pot semblar
una dada abstracta, sinó en ter-
mes que tots entenem: empre-
ses aturades o a mig gas, llocs de
treball amenaçats, pimes i autò-
noms pendents de les ajudes
públiques per evitar la ruïna im-
mediata, caiguda dels ingressos
fiscals mentre es disparen la
despesa i el dèficit... Ja no es
tracta del disgust que ens provo-
ca quedar-nos sense futbol, sen-

se concerts o sense pel·lícules
noves. Es tracta d’evitar que el
deteriorament de la situació
arribi al límit de l’insuportable
abans que s’enllesteixi la vacuna
–o, alternativament, una cura
efectiva que aturi i venci la infec-
ció en el 99% dels casos.

El repte serà conviure aquest
temps amb la Covid-19 sense
permetre que el virus ens mati
però recuperant alhora la «nor-
malitat» necessària per evitar un
gran empobriment. Caldrà tro-
bar la manera de treballar, pro-
duir, vendre, comprar, reobrir
botigues, reorientar el conjunt
de la despesa familiar, impedir
que aquest canvi aboqui gent a
la misèria, i tot això mantenint la
mobilitat en volums controlats i
practicant la nova cortesia de la
distància social. Ara mateix,
amb les dades disponibles, sem-
bla que aquest serà el paisatge
una bona temporada. Però les
dades de l’embolic canvien cada
dos per tres, i les anàlisis cadu-
quen més de pressa que les de-
cisions del Govern.

Xavier Domènech 

CONVIURE AMB L’ASSASSÍ

«El repte serà conviure amb el
virus i esquivar que ens mati però
amb l’activitat necessària per
evitar un gran empobriment»
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