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L'Ajuntament de Manresa inicia
converses per preparar un pla social
i econòmic
La ronda de contactes s'ha obert formalment avui amb una reunió telemàtica amb
agents econòmics, empresarials i sindicals
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Tots els representants que han intervingut a la reunió telemàtica Ajuntament de Manresa

El govern municipal de Manresa ha iniciat avui formalment la ronda de contactes per elaborar un pla de

mesures per fer front a les conseqüències socials i econòmiques que la crisi derivada del coronavirus

tindrà a la ciutat. La primera reunió, que s'ha fet per via telemàtica, ha estat amb els principals

representant s de l'àmbit econòmic, empresarial i sindical.

Els propers dies està previst fer altres trobades amb les entitats del teixit social i, també, amb altres

sectors com el món de la

cultura i de l'esport.

En la reunió d'aquest migdia han participat, per part del govern, l'alcalde Valentí Junyent; el primer tinent

d'alcalde i regidor de Presidència, Marc Aloy; i les regidora d'Ocupació, Empresa i Coneixement , Cristina

Cruz; i d'Industria, Comerç i Activitats, Núria Masgrau.

Per l'altra part, hi han estat presents la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacós;

el president de PIMEC, Esteve Pintó; la presidenta de la UBIC, Tània Infante; el gerent del Gremi

d'Hoteleria i Restauració, Gerard Badia; el secretari d'Acció Sindical de CCOO a la Catalunya Central i el

Vallès Occidental, Lluís Vidal Sixto; la secretària general de la UGT al Bages-Berguedà, Mercè Gómez;

presidents de les associacions d'empresaris de polígons de la ciutat -Sebastià Catllà (Pont Nou), Santi

Serarols (Els Dolors) i Xavier Padró (Els Trullols)- i la gerent del de Bufalvent, Montse Ambrós; i el Degà

del Col·legi d'Advocats de Manresa, Abel Pié, en representació dels col·legis professionals.

Durant la trobada, que culmina els diversos contactes que els representants municipals han mantingut

amb diversos sectors econòmics de la ciutat des de que es va declarar la crisis sanitària per la covid-

19, els representants del món econòmic i empresarial han mostrat el seu suport al pla que impulsa el

govern de la ciutat. També hi ha hagut unanimitat en la necessitat de treballar conjuntament per
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prendre mesures que permetin donar suport a l'activitat econòmica de la ciutat i la comarca mantenir

els llocs de treball a mesura que s'aixequi progressivament la situació excepcional que s'està vivint.

El pla, del qual es presentaran els detalls la propera setmana, ha estat amb els grups polítics del

consistori, amb la voluntat de treballar-lo conjuntament per tal que sumi el màxim de consens possible

per tirar-lo endavant.

Més informació

Nova màquina a Althaia per agilitzar proves del coronavirus.  

L'alcalde de Manresa agraeix en un vídeo la tasca del personal sanitari i la col·laboració de la ciutadania.  

Després de gairebé 3 anys s'acaba l'estructura d'accés al futur museu del barroc.  
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L’Ajuntament de Manresa va
posar ahir en marxa la primera
fase de l’operació tornada dels
seus treballadors centrada en la
planificació i l’adequació d’espais
per a quan sigui possible i amb la
reincorporació presencial amb
comptagotes.

L’equip de govern d’ERC i Junts
per Manresa va explicar que «de
mica en mica» s’anirà incorporant
més gent de manera presencial
als seus llocs de treball, després de
tot un període en què ha imperat
el teletreball. 

Ahir es van incorporar a la seva
feina presencial quatre auxiliars
d’equipaments esportius per tre-
ballar en la preparació d’un canvi
de parquet en una instal·lació es-
portiva municipal, que s’ha con-

siderat que es podia dur a terme
amb totes les garanties de segure-
tat. Altres persones també s’han
incorporat perquè es considera
imprescindible o molt necessària
la seva presència.

Minimitzar els riscos
Malgrat això, l’equip de govern ha
insistit que la prioritat continua
sent «minimitzar els moviments
de gent i mantenir el confina-
ment. La prioritat és el teletreball
i minimitzar els riscos entre els
treballadors i treballadores però
també entre la resta de ciutada-
nia».

En aquest sentit, el govern mu-
nicipal recorda que tothom ha
d’estar conscienciat que es poden
estalviar contagis si es manté el
confinament i que això va a favor

del conjunt de la població, no no-
més dels treballadors i treballado-
res de l’Ajuntament. Per aquest
motiu, pel que fa a l’atenció al pú-
blic i en altres àmbits de la gestió
de l’Ajuntament de Manresa, no
hi ha canvis respecte de la setma-
na passada.

S’aniran aplicant lleugeres mo-
dificacions en els serveis mínims,
i principalment s’anirà fent una
feina d’organització de torns, de
revisió i preparació dels llocs físics
de treball per preparar la tornada
física, quan sigui possible.

Fins ara han estat operatius uns
serveis mínims per assegurar els
serveis bàsics municipals amb el
personal teletreballant, però tam-
bé amb presència física de la Po-
licia Local, els serveis socials i per-
sonal de manteniment.

FRANCESC GALINDO MANRESA

Els treballadors comencen
a tornar a l’Ajuntament de
Manresa amb comptagotes 
La prioritat continua sent mantenir el confinament per seguretat  

AJM

Imatge d’ahir de serveis mínims a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

UManresa ha estrenat una  pà-
gina web que reprodueix tot el
que els futurs estudiants veurien
en una jornada de portes obertes
presencial.

La pàgina web conté informa-
ció detallada sobre l’oferta de
graus universitaris i de cicles for-
matius de grau superior que s’im-
parteixen al campus Manresa de
la UVic-UCC. 

Pretén ser una eina informativa
completa per a tots els joves que
han d’iniciar la seva formació uni-
versitària o de formació professio-
nal superior a partir del proper
curs acadèmic, per aquest motiu,
a més de la informació genèrica,
inclou un vídeo 360 graus que per-
met fer un tour per les instal·la-
cions, testimonis d’estudiants que
expliquen la seva experiència,
una llista de preguntes freqüents
sobre cada titulació i un xat per
poder connectar amb un infor-
mador de la universitat per resol-
dre dubtes. La institució universi-

tària ha optat per aquest format
davant la impossibilitat de pro-
gramar una jornada de portes
obertes presencial a causa de la
pandèmia de la Covid-19. A través
d’aquesta web el 16 de maig es re-
produirà el funcionament de la
jornada de portes obertes a través
d’aquesta mateixa plataforma que
inclourà sessions informatives
per estudis que es podran seguir
en directe via telemàtica. 

Informació a l’abast
UManresa va començar a treba-
llar en la preparació d’aquest es-
pai web coincidint amb l’inici del
període de confinament i pre-
veient que seria molt difícil cele-
brar una jornada de portes ober-
tes en format presencial el dia 25
d’abril, tal com era previst. De fet,
es va aprofitar un projecte en què
ja s’estava treballant per posar tota
la informació a l’abast de futurs
estudiants que, pel fet de viure
lluny, no es podien desplaçar a la
jornada de portes obertes.

REDACCIÓ MANRESA

UManresa estrena una
web que reprodueix una
jornada de portes obertes

Demà passat, dijous, a les 5 de
la tarda, l’Ajuntament de Manresa
celebrarà el segon ple telemàtic
de la seva història, corresponent
al mes passat. El primer va ser el 2
d’abril. Va tenir lloc, com el de di-
jous, per videoconferència i re-
transmès en directe pel canal de
YouTube de l’Ajuntament.

El ple es convoca en aquestes
condicions sobre la base de la dis-
posició addicional tercera del de-

cret llei de la Generalitat de Cata-
lunya 7/2020 de 17 de març, que
permet que se celebrin plens o
sessions d’altres òrgans de govern
a distància quan es donin «situa-
cions de calamitat». 

El ple se celebrarà en unes con-
dicions excepcionals, a través de
videoconferència, amb la com-
plexitat tècnica que comporta i
amb els condicionants legals es-
tablerts, entre d'altres, que el ple
pugui ser públic.

REDACCIÓ MANRESA

Dijous se celebrarà 
el segon ple telemàtic

El govern municipal de Manre-
sa està fent una ronda de contac-
tes per elaborar un pla de mesures
per fer front a les conseqüències
socials i econòmiques que la crisi
derivada del coronavirus tindrà a
la ciutat.

La primera reunió, que es  va fer
per via telemàtica, va ser amb els
principals representants de l’àm-
bit econòmic, empresarial i sindi-

cal. Els propers dies és previst fer
altres trobades amb les entitats
del teixit social i també amb altres
sectors, com el món de la cultura
i de l’esport.

En la primera reunió hi van par-
ticipar, per part del govern, l’alcal-
de, Valentí Junyent; el primer ti-
nent d’alcalde i regidor de Presi-
dència, Marc Aloy; i la regidora
d’Ocupació, Empresa i Coneixe-
ment, Cristina Cruz; i la d’Indús-
tria, Comerç i Activitats, Núria
Masgrau.

Per l’altra part hi van prendre
part la presidenta de la Cambra de
Comerç de Manresa, Sílvia Grata-
còs; el president de Pimec, Esteve
Pintó; la presidenta de la UBIC,

Tània Infante; el gerent del Gremi
d’Hoteleria i Restauració, Gerard
Badia; el secretari d’Acció Sindical
de CCOO a la Catalunya Central i
el Vallès Occidental, Lluís Vidal
Sixto; la secretària general de la
UGT al Bages-Berguedà, Mercè
Gómez; presidents de les associa-
cions d’empresaris de polígons de
la ciutat -Sebastià Catllà (Pont
Nou), Santi Serarols (Els Dolors) i
Xavier Padró (Els Trullols)- i la ge-
rent del de Bufalvent, Montse Am-
brós; i el degà del Col·legi d’Advo-
cats de Manresa, Abel Pié, en re-
presentació dels col·legis profes-
sionals.

Durant la trobada que es va
portar a terme, que culmina els di-

versos contactes que els represen-
tants municipals han mantingut
amb diversos sectors econòmics
de la ciutat des que es va declarar
la crisi sanitària per la Covid-19,
els representants del món econò-
mic i empresarial van mostrar el
seu suport al pla que impulsa el
govern de la ciutat. 

També hi va haver unanimitat
en la necessitat de treballar con-
juntament  per prendre mesures
que permetin donar suport a l’ac-
tivitat econòmica de la ciutat i la
comarca per mantenir els llocs de
treball a mesura que s’aixequi pro-
gressivament la situació excep-
cional que s’està vivint. 

El pla, del qual es preveu pre-
sentar els detalls aquesta setma-
na, ha estat presentat als grups po-
lítics del consistori, amb la volun-
tat de treballar-lo conjuntament
per tal que sumi el màxim de con-
sens possible per tirar-lo enda-
vant.

REDACCIÓ MANRESA

Pla amb els agents econòmics i socials
per fer front als efectes de la pandèmia
El govern de la ciutat es
reunirà aquesta setmana
amb entitats socials després
de fer-ho amb l’oposició

AJM

Imatge de la videotrucada
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La Cambra llança una oferta de
webinars gratuïts a través de la web
Mentre duri el confinament i no es puguin portar a terme cursos presencials, la
Cambra proposa píndoles de petit format sobre temes relacionats amb la gestió
empresarial

La Cambra de Comerç de Manresa ha llançat una oferta de webinars gratuïts, que substitueixen els
cursos de formació presencial que no poden portar-se a terme mentre duri la situació de
confinament. Es tracta de petites càpsules en format vídeo amb alguns dels formadors que ja
imparteixen els cursos presencials, sobre temes diversos relacionats amb la gestió empresarial, el
comerç internacional, el màrqueting, etc. Els cursos estan publicats al web de la Cambra
(http://www.cambramanresa.cat/formacio/webinars) .

Amb aquests cursos es vol acompanyar i donar eines a les empreses per superar la crisi
generada pel Covid-19. Per això es farà molta incidència a tots aquells temes que tenen a veure
amb la situació actual. Els primers cursos que hi ha disponibles tracten sobre les operacions
triangulars, un model de comerç internacional que, amb el Covid-19, es converteix en
indispensable per per treballar de manera eficient els moviments de mercaderies internacionals;
la venda online en el comerç, una altra matèria que està a l'ordre del dia; i el compliance, és a dir,
les responsabilitats penals a les que pot incórrer una empresa.

Al llarg de les properes setmanes l'oferta de webinars s'anirà ampliant. A més de consultar
directament la pàgina web, la Cambra informarà sobre les noves propostes a través dels seus
perfils a Facebook, Twitter, LinkedIn i Telegram. A banda, a la web de la Cambra també s'hi
recullen altres propostes formatives en línia, a càrrec d'altres organismes, que poden ser d'interès
per a les empreses. 

[noticia]90106[/noticia]
[noticia]90535[/noticia]
[noticia]90536[/noticia]
[noticia]89602[/noticia]
[noticia]90106[/noticia]
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La Cambra de Manresa llança una
oferta de cursos gratuïts per
Internet
Es tracta de petites càpsules en format vídeo amb alguns dels formadors que ja
imparteixen els cursos presencials
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Compartir a TwitterCompartir a Facebook

La Cambra de Comerç de Manresa ha llançat una oferta de webinars gratuïts, que substitueixen els

cursos de formació presencial que no poden portar-se a terme mentre duri la situació de confinament.

Es tracta de petites càpsules en format vídeo amb alguns dels formadors que ja imparteixen els cursos

presencials, sobre temes diversos relacionats amb la gestió empresarial, el comerç internacional, el

màrqueting, etc. Els cursos estan publicats al web www.cambramanresa.cat/formacio/webinars.

Els primers cursos que hi ha disponibles tracten sobre les operacions triangulars, un model de comerç

internacional que, amb la Covid-19, es converteix en indispensable per treballar de manera eficient els

moviments de mercaderies internacionals, la venda on-line en el comerç, una altra matèria que està a

l'ordre del dia, i el compliance, és a dir, les responsabilitats penals a les qual pot incórrer una empresa.

Més informació

L'institut Lacetània mostra l'oferta formativa.  

Alumnes de l'Escola Montserrat creen una plataforma perquè les botigues puguin vendre on-line.  

Metges alemanys es despullen per denunciar la falta de mitjans.  

Rep les nostres newsletters al teu email APUNTA-T'HI

Temes relacionats:  Cursos  Internet  POT  Web

Et recomanem

Centra tu atención en la carretera
al volante de este SUV.
Patrocinat per KIA

Convertir una Inversión de 200€
en Amazon en un Segundo…
Patrocinat per Vici Marketing

Este Increíble Smartwatch Con
ECG Está Arrasando en España
Patrocinat per E20 Smartwatch
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El Kursaal suspèn tota la
programació prevista fins al mes
de juny

Manresa 2022 ofereix la
possibilitat de seguir el projecte
Lotus des de casa a través del
web municipal

El Montepio reobrirà les oficines
de Manresa i Berga dilluns
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ÉS NOTÍCIA:

La Cambra llança una oferta
de webinars gratuïts a
través de la web
Mentre duri el confinament i no es puguin portar a
terme cursos presencials, la Cambra proposa
píndoles de petit format sobre temes relacionats
amb la gestió empresarial.

Els cursos són accessibles a través del portal web de la Cambra de Comerç de Manresa.

ECONOMIA / Redacció  
29/04/2020 14:28

La Cambra de Comerç de Manresa ha llançat
una oferta de webinars gratuïts, que
substitueixen els cursos de formació presencial
que no poden portar-se a terme mentre duri la
situació de confinament. Es tracta de petites
càpsules en format vídeo amb alguns dels
formadors que ja imparteixen els cursos
presencials, sobre temes diversos relacionats
amb la gestió empresarial, el comerç
internacional, el màrqueting, etc. Els cursos
estan publicats al web
www.cambramanresa.cat/formacio/webinars.

Campanya de prevenció del mosquit tigre

Manresa 2022 ofereix la possibilitat de
seguir el projecte Lotus des de casa a través
del web municipal

L'amor no es pot aturar

La Cambra llança una oferta de webinars
gratuïts a través de la web

S’amplia el termini per a presentar projectes
en el concurs per a joves CreArTec

Els equips d’atenció primària Sagrada
Família i Plaça Catalunya de Manresa
recuperen l’atenció telefònica a partir
d’aquest dimecres

El Kursaal suspèn tota la programació
prevista fins al mes de juny

El Montepio reobrirà les oficines de Manresa
i Berga dilluns
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S’amplia el termini per a
presentar projectes en el concurs
per a joves CreArTec

 
Amb aquests cursos es vol acompanyar i donar
eines a les empreses per superar la crisi
generada pel Covid-19. Per això es farà molta
incidència a tots aquells temes que tenen a veure amb la situació actual. Els
primers cursos que hi ha disponibles tracten sobre les operacions triangulars, un
model de comerç internacional que, amb el Covid-19, es converteix en
indispensable per per treballar de manera eficient els moviments de mercaderies
internacionals; la venda online en el comerç, una altra matèria que està a l’ordre
del dia; i el compliance, és a dir, les responsabilitats penals a les que pot incórrer
una empresa.
 
Al llarg de les properes setmanes l’oferta de webinars s’anirà ampliant. A més de
consultar directament la pàgina web, la Cambra informarà sobre les noves
propostes a través dels seus perfils a Facebook, Twitter, LinkedIn i Telegram. A
banda, a la web de la Cambra també s’hi recullen altres propostes formatives
online, a càrrec d’altres organismes, que poden ser d’interès per a les empreses.
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La indústria encara treballa a menys
del 50% de la seva capacitat
Els empresaris preveuen que l'activitat es mantindrà per sota del 60% durant tot el 2020

Víctor González | Manresa 30.04.2020 | 23:39

El polígon industrial de la Valldan, ahir oscar bayona

Tot i que ja fa quinze dies del final del període d'aturada total de l'economia imposat pel Consell de

Ministres espanyol, la majoria d'empreses de la Catalunya Central que han reprès l'activitat –totes,

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

No más plásticos Firma y exige a los supermercados que dejen de
sobreenvasar sus productos.

Empresa Viva Aula d'Economia i Empresa Guia de professionals Empreses locals Ocupació Vivienda
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restauració– ho fan a un ritme inferior al 50% de la seva capacitat de producció. L'economia va al ralentí,

i la incertesa sobre el futur condiciona les decisions empresarials, més orientades a la supervivència

diària que a l'assoliment d'objectius a mitjà i llarg termini.

Sílvia Gratacòs, presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, explica que el ritme de producció de

les empreses del Bages és d'entre el 30 i el 50% de la seva capacitat i que els empresearis preveuen que

aquesta xifra no augmentarà «més enllà del 60%» abans del 2021. «No som gaire optimistes», admet

Gratacòs, un punt de vista que comparteix Montserrat Ambrós, gerent de les associacions d'empresaris

dels polígons de Bufalvent, els Dolors, el Pont Nou i els Trullols de Manresa: «El daltabaix econòmic és

important, i encara no ho hem vist tot. Sé d'una empresa de Bufalvent, d'una desena de treballadors,

que ja ha hagut d'abaixar la persiana. Hi ha molta incertesa».

A Bufalvent, l'empresa que té més feina no supera el 50% del ritme de producció normal, i la majoria se

situen al voltant del 30%. Les empreses del polígon que treballen més són les que venen productes o

serveis de primera necessitat, com ara els tallers de reparació de vehicles. Aquesta reducció de

l'activitat ha tingut un impacte directe en els 3.500 treballadors del polígon: la meitat són a casa per

Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), lamenta Ambrós.

Una de les preocupacions més grans dels representants empresarials de la Catalunya Central és que

aquests ERTO esdevinguin definitius, és a dir, Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO). Esteve Pintó,

president de Pimec Catalunya Central, alerta que el nombre d'empreses que hauran de tancar o fer

reajustaments de plantilla «serà elevat». En aquest sentit, Ambrós revela que, en una reunió virtual

recent amb representants de la Cambra de Comerç de Barcelona, fonts d'aquest organisme van afirmar

que un terç de les empreses industrials de Catalunya cessaran l'activitat com a conseqüència de la crisi

econòmica derivada de l'epidèmia de Covid-19. «Vull pensar que s'equivoquen», confessa Ambrós.

Per la seva banda, Joan Domènech, president de la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA), calcula que el

centenar d'empreses de la comarca que han participat en una enquesta de la UEA sobre l'impacte del

coronavirus feta pública ahir han perdut en total 11,5 milions d'euros durant el mes d'abril. L'impacte

individual d'aquestes pèrdues oscil·la entre 100.000 i mig milió d'euros, segons els resultats de

l'enquesta. A la comarca de l'Anoia s'han presentat 1.495 ERTO per força major i 48 ERO, els quals

afecten unes 10.000 persones. D'altra banda, segons les dades analitzades per la UEA, el 61% de les

empreses enquestades ha presentat un ERTO, però la gran majoria, el 83%, ha reprès l'activitat

totalment o parcialment, tot i que d'aquestes el 24% està valorant presentar-ne un.

Sectors d'activitat

La frenada de l'economia no ha afectat de la mateixa manera tots els sectors d'activitat. Segons el

president de Pimec Catalunya Central, les empreses que els preocupen més són les dedicades al

comerç, el turisme, la restauració i l'hostaleria, la majoria de les quals fa un mes que mantenen la

persiana abaixada. Per ajudar a la recuperació d'aquestes empreses, Pintó assegura que «serà clau»,

quan la regulació de la mobilitat ho permeti, «incentivar el turisme interior i el comerç de proximitat».

En el sector del metall, el ritme d'activitat és molt baix, explica Xavier Perramon, president de la Patronal

Metal·lúrgica de la Catalunya Central. «La majoria d'empreses tenen molt poques comandes noves,

gairebé només treballen per complir compromisos establerts amb els proveïdors abans de la declaració

de l'estat d'alarma. Si aquesta situació es manté gaire temps més, hi ha empreses que hauran de

presentar ERO», lamenta Perramon. Segons el president de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya

Central, els treballadors del sector que han de ser in situ a les línies de muntatge per fer la seva feina

han pogut anar-se incorporant progressivament al lloc de treball, mentre que a les oficines la majoria

d'empreses han aplicat un ERTO del 80% per frenar els contagis.
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En la mineria, el ritme de producció ja s'acosta al 50%, i d'aquí a poc fregarà el 100%. Beny Leifer, del

departament de Comunicació d'ICL Iberia, assegura que en les properes setmanes es podrà reprendre

l'activitat normal a les mines de Súria i Sallent, que actualment funcionen al 50% per garantir les

mesures de seguretat dels treballadors.

Per a les empreses industrials que treballen per a grans fabricants d'automòbils, la incertesa sobre

l'evolució de l'economia a mitjà i llarg termini és una constant des que va començar la crisi derivada de

l'epidèmia de coronavirus.

Josep Maria Esquius, director de Recursos Humans i coordinador de Seguretat i Medi Ambient de

Maxion Wheels España –fabricant de peces i accessoris per a vehicles de motor–, explica que durant el

mes d'abril la producció s'ha mantingut «parcialment operativa», és a dir, que només s'han fet tasques

de manteniment, homologació de productes per a venda futura i gestió d'encàrrecs contrets abans de la

declaració de l'estat d'alarma i l'aturada total de l'activitat econòmica. Esquius afirma que la represa

parcial de l'activitat en les grans empreses automobilístiques ha suposat una alenada d'aire fresc per a

les proveïdores. Tot i això, admet que l'horitzó econòmic per als propers mesos és molt incert, ja que

«els grans fabricants no saben si podran vendre la producció».

Miquel Galí, director de Recursos Humans de Gestamp, empresa dedicada al disseny, desenvolupament

i fabricació de components per a l'automòbil, explica que l'empresa en aquests moments està gairebé

aturada, però que la setmana que ve s'hi incorporen una trentena de treballadors per cobrir la demanda

d'un client improtant que reprèn l'activitat a partir de dilluns de la setmana entrant. A pesar de la

incertesa que viuen totes les empreses del sector, Galí apunta que d'aquí a 15 dies la situació no serà

tan negativa, ja que apujaran la persiana més clients.

Per la seva banda, Cristina Puig, directora general de Recursos Humans de la planta de Denso a Sant

Fruitós de Bages, assegura que a partir de la setmana que ve el ritme de producció a la fàbrica bagenca

s'acostarà al 40%. Des que va acabar-se el període de cessament total de l'economia, Denso ha reprès

l'activitat de mica en mica, «sempre garantint la seguretat dels treballadors», recorda Puig. L'impacte

econòmic de la crisi derivada de l'epidèmia a la planta bagenca de Denso ha estat i serà important. La

direcció preveu que, en el període que va d'abril a juny, hi haurà una caiguda del 50% de les vendes.
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Tipus d’interès

Euribor 1 -0,114

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 82.837,500 1.525,22

CAC 40 4.671,110 101,32

COLCAP (Col mbia) 1.162,210 16,87

DAX 11.107,740 312,11

Dow Jones 24.710,400 608,85

Eurostoxx 50 2.996,080 64,02

FTSE 100 6.115,250 156,75

FTSE MIB 18.067,290 390,14

Ibex 35 7.055,700 219,30

Preu Var.

IGPA ( ) 19.829,480 374,39

Latibex 3.095,000 145,20

Merval (Argentina) 32.599,320 -465,52

Mexbol ( ) 36.921,180 1.090,37

Nasdaq 100 8.961,458 283,86

Nasdaq Comp. 8.904,951 297,22

Nikkei 225 19.771,190 -12,03

S&P 500 2.945,980 82,59

Stoxx 50 2.918,760 25,73

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ACCIONA 91,000 90,10 91,85 0,00 0,00 -2,99

ACERINOX 7,200 6,73 7,20 0,48 7,11 -28,32

ACS CONST. 23,530 22,30 23,66 1,20 5,37 -34,00

AENA 114,400 111,10 116,70 -1,50 -1,29 -32,90

AMADEUS IT 43,580 42,13 43,82 0,47 1,09 -40,14

ARCEL.MITTAL 10,730 9,55 10,74 1,21 12,66 -31,31

B. SABADELL 0,373 0,36 0,37 0,02 5,14 -64,17

BANKIA 0,975 0,90 0,98 0,08 8,96 -48,75

BANKINTER 3,900 3,78 3,96 0,10 2,63 -40,29

BBVA 3,162 2,90 3,16 0,23 8,03 -36,54

CAIXABANK 1,712 1,58 1,71 0,13 8,46 -38,83

CELLNEX TELECOM 47,170 47,17 48,52 -1,45 -2,98 22,93

CIE AUTOMOT. 15,900 14,21 15,90 1,55 10,80 -24,57

ENAGAS 20,730 20,08 20,95 0,53 2,62 -8,84

ENCE 2,970 2,90 3,06 0,03 0,88 -19,07

ENDESA 20,300 19,54 20,56 0,39 1,96 -14,67

FERROVIAL 22,840 22,01 22,84 0,65 2,93 -15,31

GRIFOLS 31,500 31,50 31,98 -0,44 -1,38 0,22

IBERDROLA 9,348 8,91 9,40 0,27 3,00 1,83

INDITEX 24,090 22,96 24,20 0,77 3,30 -23,40

INDRA A 8,115 7,65 8,12 0,54 7,06 -20,28

INM.COLONIAL 8,880 7,97 8,88 0,88 11,00 -21,83

INT.AIRL.GRP 2,634 2,30 2,64 0,13 5,15 -63,52

MAPFRE 1,710 1,65 1,73 0,06 3,89 -27,54

MASMOVIL 17,140 16,65 17,20 0,65 3,94 -15,73

MEDIASET ESP 3,248 3,24 3,30 0,01 0,25 -42,61

MELIA HOTELS 4,330 4,00 4,34 0,37 9,34 -44,91

MERLIN PROP. 7,900 7,59 7,93 0,28 3,74 -38,23

NATURGY 16,000 15,27 16,00 0,50 3,23 -28,57

RED ELE.CORP 15,610 15,36 15,79 0,14 0,87 -12,91

REPSOL 8,502 7,93 8,50 0,59 7,46 -38,97

SANTANDER 2,164 2,06 2,17 0,10 4,87 -41,97

SIEMENS GAMESA 13,640 13,46 14,00 -0,15 -1,12 -12,76

TELEF NICA 4,180 4,04 4,18 0,12 3,08 -32,87

VISCOFAN 58,300 57,70 58,85 0,20 0,34 23,78

Divises
Preu Var.% 

$ 1,085 0,26

115,730 -0,09

0,872 -0,18

Franc 1,059 -0,39

Corona ueca 10,711 0,00

$ 1,511 0,25

$ 1,660 0,41

Petroli

Brent 21 22,65

Metalls

Or 1.700,4

Seat ha registrat una pèrdua
operativa de 48 milions d’euros al
primer trimestre, en comparació
amb el benefici de 89 milions
d’euros un any abans, pels efectes
de la Covid-19.    

La companyia va explicar ahir
a Efe que la xifra de negoci s’ha si-
tuat en 2.558 milions d’euros, el
16,2% menys que el primer tri-
mestre del 2019 (3.053 milions
d’euros).    

Seat ha entregat 130.300 auto-
mòbils entre el gener i el març, el
14% menys que un any abans
(151.600 unitats), i el resultat ope-
ratiu ha disminuït en aquest pri-
mer trimestre.

La reducció dels lliuraments ha
estat conseqüència de les mesu-
res adoptades a la majoria de mer-
cats europeus a causa de la pan-
dèmia, com ara el tancament de
concessionaris. 

Tot i això, la quota de mercat de
Seat a la Unió Europea ha seguit
creixent i ha augmentat 0,6 punts
el primer trimestre del 2020 (del 3
al 3,6%). A més, ha estat la marca
més venuda a Espanya amb una
quota de mercat del 9,9%.

Enguany ja suposava un desa-
fiament per a l’empresa per la
nova normativa de CO2, les inver-
sions en R+D per a l’ofensiva de
models elèctrics i la caiguda de
vendes als mercats. La marca va
remarcar que la Covid-19 impe-

deix qualsevol estimació fiable
sobre l'impacte en l’evolució i en
els resultats financers de Seat al
2020.

En aquest context, l’aplicació
de mesures per assegurar la liqui-
ditat serà de màxima importància
mentre duri la crisi. Seat adoptarà
mesures per compensar l’impac-
te negatiu tant com sigui possible,
i treballa per assegurar el creixe-
ment de CUPRA i el llançament
de models com la nova família del
León i el CUPRA Formentor.

Donació
D’altra banda, el grup Volkswagen
va donar ahir al voltant de 200.000

màscares a la sanitat pública es-
panyola, com a part de les mesu-
res adoptades per la companyia
per ajudar els països més afectats
per la crisi del coronavirus, segons
va informar l’empresa. 

La companyia automobilística,
que opera a Espanya a través de
Seat, entre altres marques, va des-
tacar que la distribució d’aquest
material sanitari serà a càrrec del
ministeri de Sanitat i va recordar
que també ha enviat màscares a
Itàlia, un altre país en el qual la Co-
vid-19 ha tingut un fort impacte.
En el conjunt d’Espanya, el grup
Volkswagen dona feina a 25.000
persones.

REDACCIÓ BARCELONA

Seat perd 48 milions d’euros
durant el primer trimestre
L’empresa ha entregat 130.300 automòbils entre el gener i el març

SEAT

Un treballador de Seat, a la planta de Martorell

La Cambra de Comerç de Man-
resa ha llançat una oferta de we-
binars gratuïts, que substitueixen
els cursos de formació presencial
que no poden portar-se a terme
mentre duri la situació de confi-
nament. Es tracta de petites càp-
sules en format vídeo amb alguns
dels formadors que ja impartei-

xen els cursos presencials, sobre
temes diversos relacionats amb la
gestió empresarial, el comerç in-
ternacional, el màrqueting, etc.
Els cursos estan publicats al web
www.cambramanresa.cat/for-
macio/webinars. 

Els primers cursos que hi ha
disponibles tracten sobre les ope-
racions triangulars, un model de

comerç internacional que, amb la
Covid-19, es converteix en indis-
pensable per  treballar de manera
eficient els moviments de merca-
deries internacionals, la venda
on-line en el comerç, una altra
matèria que està a l’ordre del dia,
i el compliance, és a dir, les respon-
sabilitats penals a les qual pot in-
córrer una empresa.

REDACCIÓ MANRESA

La Cambra de Manresa llança una
oferta de cursos gratuïts per Internet

Els Mossos d’Esquadra investi-
guen si l’home que van detenir di-
marts  per presumptament matar
tres sensesostre a Barcelona tam-
bé està vinculat amb l’assassinat
de dues persones més sense llar
durant el confinament a la ciutat.
En concret, investiguen si està re-
lacionat amb un assassinat al car-
rer Sardenya el 18 de març, des-

prés d’una baralla en la qual un
indigent va ser apunyalat, i revisa-
ran la mort d’una altra persona a
Collserola que els investigadors
consideraven accidental.

La persona que va morir a Coll-
serola estava cremada dins d’una
cabanya que s’havia incendiat. És
un punt allunyat de la resta de
crims, tots al districte de l’Eixam-
ple de Barcelona, però a mig camí

fins a les Planes, a Sant Cugat del
Vallès, on el detingut vivia en una
autocaravana.

Fins ara, els Mossos havien vin-
culat el sospitós amb tres assassi-
nats entre el dijous 16 i el dilluns
27 d’abril, i els agents el van arres-
tar a l’autocaravana de les Planes
després de l’últim crim, que supo-
sadament va cometre al carrer
Rosselló dilluns a la nit.

EUROPA PRESS MADRID

Investiguen si l’assassí de 3 sensesostre
a Barcelona va cometre dos crims més 
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Tot i que ja fa quinze dies del final
del període d’aturada total de l’eco-
nomia imposat pel Consell de Mi-
nistres espanyol, la majoria d’em-
preses de la Catalunya Central que
han reprès l’activitat  –totes, excepte
les que estan directament relacio-
nades amb el comerç no essencial i
l'hoteleria i la restauració– ho fan a
un ritme inferior al 50% de la seva
capacitat de producció. L’economia
va al ralentí, i la incertesa sobre el fu-
tur condiciona les decisions empre-
sarials, més orientades a la supervi-
vència diària que a l’assoliment
d’objectius a mitjà i llarg termini.

Sílvia Gratacòs, presidenta de la
Cambra de Comerç de Manresa, ex-
plica que el ritme de producció de
les empreses del Bages és d’entre el
30 i el 50% de la seva capacitat i que
els empresearis preveuen que
aquesta xifra no augmentarà «més
enllà del 60%» abans del 2021. «No
som gaire optimistes», admet Gra-
tacòs, un punt de vista que compar-
teix Montserrat Ambrós, gerent de
les associacions d’empresaris dels
polígons de Bufalvent, els Dolors, el
Pont Nou i els Trullols de Manresa:
«El daltabaix econòmic és impor-
tant, i encara no ho hem vist tot. Sé
d’una empresa de Bufalvent, d’una
desena de treballadors, que ja ha ha-
gut d’abaixar la persiana. Hi ha mol-
ta incertesa». 

A Bufalvent, l’empresa que té més
feina no supera el 50% del ritme de
producció normal, i la majoria se si-
tuen al voltant del 30%. Les empre-
ses del polígon que treballen més
són les que venen productes o ser-
veis de primera necessitat, com ara
els tallers de reparació de vehicles.
Aquesta reducció de l’activitat ha
tingut un impacte directe en els
3.500 treballadors del polígon: la
meitat són a casa per Expedients de
Regulació Temporal d'Ocupació
(ERTO), lamenta Ambrós. 

Una de les preocupacions més
grans dels representants empresa-
rials de la Catalunya Central és que
aquests ERTO esdevinguin defini-
tius, és a dir, Expedients de Regula-

ció d’Ocupació (ERO). Esteve Pintó,
president de Pimec Catalunya Cen-
tral, alerta que el nombre d’empre-
ses que hauran de tancar o fer re-
ajustaments de plantilla «serà ele-
vat». En aquest sentit, Ambrós revela
que, en una reunió virtual recent
amb representants de la Cambra de
Comerç de Barcelona, fonts
d’aquest organisme van afirmar que
un terç de les empreses industrials
de Catalunya cessaran l’activitat
com a conseqüència de la crisi eco-
nòmica derivada de l’epidèmia de
Covid-19. «Vull pensar que s’equi-
voquen», confessa Ambrós. 

Per la seva banda, Joan Domè-
nech, president de la Unió Empre-
sarial de l’Anoia (UEA), calcula que
el centenar d’empreses de la comar-
ca que han participat en una en-
questa de la UEA sobre l’impacte del
coronavirus feta pública ahir han
perdut en total 11,5 milions d’euros
durant el mes d’abril. L’impacte in-
dividual d’aquestes pèrdues oscil·la
entre 100.000 i mig milió d’euros, se-
gons els resultats de l’enquesta. A la
comarca de l’Anoia s’han presentat
1.495 ERTO per força major i 48 ERO,
els quals afecten unes 10.000 perso-
nes. D’altra banda, segons les dades
analitzades per la UEA, el 61% de les
empreses enquestades ha presentat
un ERTO, però la gran majoria, el
83%, ha reprès l’activitat totalment o
parcialment, tot i que d’aquestes el
24% està valorant presentar-ne un.

Sectors d’activitat
La frenada de l’economia no ha afec-
tat de la mateixa manera tots els sec-
tors d’activitat. Segons el president
de Pimec Catalunya Central, les em-
preses que els preocupen més són
les dedicades al comerç, el turisme,
la restauració i l’hostaleria, la majo-
ria de les quals fa un mes que man-
tenen la persiana abaixada. Per aju-
dar a la recuperació d’aquestes em-
preses, Pintó assegura que «serà
clau», quan la regulació de la mobi-
litat ho permeti, «incentivar el turis-
me interior i el comerç de proximi-
tat».  

En el sector del metall, el ritme
d’activitat és molt baix, explica Xa-
vier Perramon, president de la Pa-
tronal Metal·lúrgica de la Catalunya
Central. «La majoria d’empreses te-

nen molt poques comandes noves,
gairebé només treballen per com-
plir compromisos establerts amb els
proveïdors abans de la declaració de
l’estat d’alarma. Si aquesta situació
es manté gaire temps més, hi ha em-
preses que hauran de presentar
ERO», lamenta Perramon. Segons el
president de la Patronal Metal·lúr-
gica de la Catalunya Central, els tre-
balladors del sector que han de ser
in situ a les línies de muntatge per
fer la seva feina han pogut anar-se
incorporant progressivament al lloc
de treball, mentre que a les oficines
la majoria d’empreses han aplicat

un ERTO del 80% per frenar els con-
tagis. 

En la mineria, el ritme de produc-
ció ja s’acosta al 50%, i d’aquí a poc
fregarà el 100%. Beny Leifer, del de-
partament de Comunicació d’ICL
Iberia, assegura que en les properes
setmanes es podrà reprendre l’acti-
vitat normal a les mines de Súria i
Sallent, que actualment funcionen
al 50% per garantir les mesures de
seguretat dels treballadors. 

Per a les empreses industrials que
treballen per a grans fabricants d’au-
tomòbils, la incertesa sobre l’evolu-
ció de l’economia a mitjà i llarg ter-

mini és una constant des que va co-
mençar la crisi derivada de l’epidè-
mia de coronavirus. 

Josep Maria Esquius, director de
Recursos Humans i coordinador de
Seguretat i Medi Ambient de Ma-
xion Wheels España –fabricant de
peces i accessoris per a vehicles de
motor–, explica que durant el mes
d’abril la producció s’ha mantingut
«parcialment operativa», és a dir,
que només s’han fet tasques de
manteniment, homologació de pro-
ductes per a venda futura i gestió
d’encàrrecs contrets abans de la de-
claració de l’estat d’alarma i l’aturada

La indústria
encara treballa a
menys del 50% de
la seva capacitat
Els empresaris preveuen que l’activitat es
mantindrà per sota del 60% durant tot el 2020

ACTIVITAT EMPRESARIAL La indústria s’ha anat
reactivant des que va acabar la fase de confinament total,
però de moment ho fa a mig gas 

 

El polígon industrial de la Valldan, ahir

NAVARCLES

Víctor González

ICL IBERIA

Planta de cristal·lització d’ICL Iberia a la mina de Súria
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total de l’activitat econòmica. Es-
quius afirma que la represa parcial
de l’activitat en les grans empreses
automobilístiques ha suposat una
alenada d’aire fresc per a les proveï-
dores. Tot i això, admet que l’horitzó
econòmic per als propers mesos és
molt incert, ja que «els grans fabri-
cants no saben si podran vendre la
producció».  

Miquel Galí, director de Recursos
Humans de Gestamp, empresa de-
dicada al disseny, desenvolupament
i fabricació de components per a
l’automòbil, explica que l’empresa
en aquests moments està gairebé
aturada, però que la setmana que ve
s’hi incorporen una trentena de tre-
balladors per cobrir la demanda
d’un client improtant que reprèn
l’activitat a partir de dilluns de la set-
mana entrant. A pesar de la incerte-
sa que viuen totes les empreses del
sector, Galí apunta que d’aquí a 15
dies la situació no serà tan negativa,
ja que apujaran la persiana més
clients.

Per la seva banda, Cristina Puig,
directora general de Recursos Hu-
mans de la planta de Denso a Sant
Fruitós de Bages, assegura que a par-
tir de la setmana que ve el ritme de
producció a la fàbrica bagenca
s’acostarà al 40%. Des que va acabar-
se el període de cessament total de
l’economia, Denso ha reprès l’acti-
vitat de mica en mica, «sempre ga-
rantint la seguretat dels treballa-
dors», recorda Puig. L’impacte eco-
nòmic de la crisi derivada de l’epi-
dèmia a la planta bagenca de Denso
ha estat i serà important. La direcció
preveu que, en el període que va
d’abril a juny, hi haurà una caiguda
del 50% de les vendes.

OSCAR BAYONA

      

Mantenir els equips
consolidats, clau per
als empresaris 

Un dels problemes que
sempre han preocupat els re-
presentants empresarials de
la Catalunya Central és la
manca de personal qualificat i
amb una actitud proactiva a la
feina. En aquest sentit, el pre-
sident de Pimec, Esteve Pintó,
assegura que en els propers
mesos els empresaris que no
es vegin obligats a tancar
l’empresa hauran de fer «l’im-
possible» per mantenir els
equips. Per la seva banda,
Montserrat Ambrós, gerent de
les associacions d’empresaris
dels polígons de Bufalvent, els
Dolors, el Pont Nou i els Tru-
llols de Manresa, lamenta que
la crisi econòmica derivada de
la pandèmia de Covid-19 hagi
arribat en un moment en què
l’economia catalana havia su-
perat la crisi del 2008. «Érem
en un moment bo, en el qual
les empreses del país comen-
çaven a consolidar-se, a inver-
tir i a contractar treballadors.
El que em sap més greu de tot
plegat és que la majoria
d’aquestes empreses no han
tingut gaire temps de fer coixí
d’ençà de la darrera crisi, i
això els farà mal», apunta Am-
brós. 

  
Regió7

Les territorials al Bages i el Ber-
guedà de CCOO i UGT arriben avui
a un inusual Primer de Maig recla-
mant polítiques globals per fer front
als efectes econòmics i laborals de
la pandèmia, una major atenció als
serveis públics i també reivindicant
un canvi de model productiu que
permeti no dependre tant de les ex-
ternalitzacions i que generi una in-
dústria capaç d’autoabastir el país
en moments de crisi sanitària com
el present, segons explicava ahir
Mercè Gómez, secretària general
d’UGT al Bages i Berguedà. 

Gómez i Enrique Rodríguez, se-
cretari general de CCOO al Vallès
Occidental-Catalunya Central, van
explicar ahir a Regió7 les reivindi-
cacions sindicals d’aquest atítpic dia
del treball, que ambdós sindicats, a
nivell català, celebraran, entre d’al-
tres, amb una «manifestació virtual
a les xarxes socials» a partir de 2/4
de 2 del migdia. Amb el lema, «Salut,
treball i justícia social. La prioritat és
la vida», CCOO i UGT volen agrair la
tasca de tots els sectors públics i pri-
vats que lluiten per la salut i alhora
permeten mantenir certes cons-
tants vitals econòmiques.

Rodríguez demana «polítiques
«coordinades» entre administra-
cions per «afrontar les primeres ne-
cessitats de les persones i posar les
bases d’un nou mercat laboral». Per
a Rodríguez cal «reforçar l’estat del
benestar, dignificar el treball de cu-
res, la neteja i dotar de més recursos
els sitema sanitari i sòciosanitari».
Segons Rodríguez, «hem convertir
el servei e resideències en un negoci
per a quatre que han deixat en una
gran vulnerabilitat els usuaris». El

responsable territorial de CCOO in-
sisteix que «les persones han de te-
nir recursos per afrontar les neces-
sitats bàsiques» i recorda que «tot el
que fem en l’àmbit laboral té reper-
cussió en l’àmbit social». Per això
apunta que «a llarg termini cal un
canvi de model productiu, perquè la
globalització no sempre és bona i
l’economia local ha d’assegurar una
producció mínima per atendre ne-
cessitats en casos com aquest».

A nivell local, CCOO i UGT ja han
mantingut un primer contacte amb
agents polítics i socials per com es
pot contribuir de manera conjunta
a la recuperació econòmica. Un mo-
ment marcat pels ERTOs, que Rodrí-
guez alerta que poden acaban con-
vertint-se en expedients de regula-
ció laboral definitius.

Mercè Gómez, per la seva banda,
recorda que les retallades als serveis
públics que van arribar amb la crisi

econòmica del 2008 incrementen
ara el seu impacte. «Ara es treballa
amb mitjans humans molt precaris
i sense seguretat». Demana a les ad-
ministracions que implementin les
mesures adequades per garantir la
seguretat al treball. «En la desesca-
lada calen protocols de protecció
adequats», diu Gómez. 

La secretària general al Bages-
Berguedà d’UGT insisteix que «hi ha
coses que no es poden tocar, com
l’educació i la sanitat», i que «la re-
cuperació s’ha de fer en una direcció
diferent de la que anàvem». També
insisteix en la necessitat d’una renda
mínima vital, perquè «cap persona
es quedi sense el mínim necessari
per no trencar la cohesió social». «La
nova realitat amplificarà la pobresa
i les desigualtats», alerta Gómez,
que diu que els més discriminats
«són les persones grans, que han es-
tat abandonades». 

CARLES BLAYA MANRESA

CCOO i UGT del territori central
celebren el 1r de Maig reclamant
un canvi de model productiu
Els dos grans sindicats alerten que els ERTO poden convertir-se aviat en ERO

ACN

Manifestació del Primer de Maig, l’any passat. Enguany, serà virtual

AGÈNCIESMADRID/BARCELONA

n L’impacte del coronavirus també
ha fet estralls en l’economia espa-
nyola, que va retrocedir un 5,2% du-
rant el primer trimestre de l’any,
unes dades sense precedents en la
sèrie històrica de l’Institut Nacional
d’Estadística (INE), que arrenca el
1970. Fins ara, la major caiguda tri-
mestral del PIB era la del primer tri-
mestre del 2009 (-2,6%). Espanya,
d’aquesta manera, s’acosta a la re-

cessió, ja que perquè una economia
entri en el que es considera recessió
tècnica es requereixen dos trimes-
tres consecutius de creixement ne-
gatiu. En tot cas, es dóna per feta una
contracció del PIB en els pròxims
tres mesos, superior fins i tot a la de
gener-febrer-març, pel fet que el pe-
ríode abril-juny es veurà afectat de
ple per la paralització de nombroses
activitats econòmiques com a con-
seqüència de la declaració de l’estat
d’alarma.

D’altra banda, la Generalitat ha
estimat que l’economia catalana
caurà entre un 7,6% i un 8,8% aquest
any i tornarà a créixer el 2021 entre
un 6,5 i el 5,1%, respectivament, se-
gons l’escenari base i les previsions

més pessimistes anunciades ahir
pel vicepresident, Pere Aragonès. El
també conseller d’Economia i Hi-
senda va defensar la necessitat
d’aplicar una política econòmica ex-
pansiva i va cridar a no caure en «els
errors de 2008», ja que, segons va as-
segurar, Catalunya compta ara amb
unes finances equilibrades i el deute
controlat. Va augurar una destrucció
de 225.000 llocs de treball aquest
any, amb una recuperació de
122.000 per l’any 2021, encara que si
no hi ha una política expansiva, la
destrucció d’ocupació aconseguiria
els 261.000 llocs de treball aquest
2020. La Generalitat espera que la
caiguda del PIB sigui especialment
intensa el segon trimestre del 2020.

L’economia espanyola viu una
caiguda sense precedents del 5,2%
Catalunya preveu una dura
davallada aquest any, de fins al
8,8%, i una recuperació, l’any
que ve, de fins al 6,5%
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