
MANIFEST DE BAGES IMPULS PER LES AFECTACIONS DERIVADES DE LA CRISI DEL COVID19 

A petició de l’associació Els Fogons Gastronòmics del Bages 

Aquest manifest  té l’objectiu d’aglutinar als sectors econòmics de la Societat per a intentar 

reduir al màxim els efectes negatius sobre l’economia que ja té i tindrà la crisi global sanitària 

provocada pel CORONAVIRUS. És un document obert a totes les aportacions, consensuades, que 

des de qualsevol Entitat Empresarial i/o Social vulgui enriquir-lo. A nivell de l’àmbit territorial, 

entenent que és una crisi mundial, no hi posem límits; es comença per la Comarca del Bages 

amb la voluntat que s’hi adhereixin Entitats d’altres comarques catalanes, com també, 

d’espanyoles. I no es tanca la porta, ni molt menys, a nivell europeu, ja que a última instància 

l’Administració Europea (amb el Banc Central Europeu com a destacat) és qui marca els límits 

d’endeutament dels Estats i de la massa monetària. 

Així doncs,  

EXPOSEM: 

1. La crisi sanitària a causa del COVID19 afecta a tot el món. Tots som responsables i actors 

actius per a resoldre-la tan ràpidament com sigui possible. 

2. El divendres 13 de març de 2020, el Govern de l’Estat Espanyol publica al BOE el 

tancament d’alguns sectors econòmics amb efectes 14 de març; entre ells, el turisme 

incloent a la restauració i a l’allotjament, al comerç “no essencial o necessari” i a tot el 

sector cultural i educatiu.  

3. Des d’aquest dia, per causes externes, s’aturen les activitats de totes aquestes empreses 

(com a empresa s’inclouen els autònoms). Deixant-les sense cap tipus de facturació ni 

d’entrada de diners. 

4. Com a referent de les Ciències Econòmiques, s’ha de dir que l’Empresa com a tal és la 

unitat econòmica generadora de la riquesa en una societat i a més, distribuïdora 

d’aquesta. És important tenir present aquesta definició. 

5. L’afectació econòmica d’aquesta crisi sanitària no pot ser suportada per les Empreses. 

6. Si les Empreses entren en crisi, tota la societat entra en crisi! 

Segons aquests punts,  

CONSIDEREM: 

1. Que les Autoritats pertinents, durant la crisi sanitària, haurien de dotar a les Empreses 

dels recursos necessaris per atendre la despesa fixa, així com la variable . Com a despesa 

fixa entenem bàsicament: cost laboral, quotes d’autònoms, d’hipoteques, de préstecs, 

etc., lloguers i subministraments. Com a despesa variable entenem bàsicament les de 

proveïdors i contractes amb agents externs. 

2. D’aquesta manera, les Empreses no deixarien de pagar absolutament res i la cadena de 

distribució de la riquesa no es paralitzaria. Per tant, quan s’iniciés novament l’activitat 

seguiria mantenint-se les mateixes condicions que les d’abans del tancament 

(exceptuant les mesures de prevenció, evidentment). 

3. Que les Autoritats pertinents haurien de ser àgils en la transferència d’aquests recursos. 

Tenint en compte que ja es porten gairebé 2 mesos de parada de l’activitat i només s’ha 

mig resolt la despesa de personal mitjançant els ERTOS. A sobre, sense haver-se liquidat, 

als treballadors, l’import del 70% del sou que els hi correspon. 



4. Que les Autoritats pertinents haurien d’elaborar un Pla d’actuació per a la sortida de la 

crisi transparent, coherent i entenedor, a la vegada que defineixi clarament  totes les 

successives etapes en l’evolució de la crisi sanitària així com en les mesures a aplicar en 

cada una d’elles, sempre seguint les directrius de les Autoritats Sanitàries. A criteri 

nostre, no es poden tenir Empreses no essencials obertes i d’altres tancades, ja que els 

sectors econòmics es necessiten (per exemple; el sector industrial necessita de serveis 

d’allotjament i de restauració del sector turístic).  

5. Que tots els Partits Polítics aparquessin els interessos particulars així com les diferències 

entre Administracions i anar a la una per a resoldre satisfactòriament aquesta més que 

possible crisi econòmica i social que ens està caient a sobre. 

6. Sabem que l’endeutament que suposa per a les Administracions implicades seria 

immens i es perdria poder adquisitiu però cal tenir en compte que és global i segur hi ha 

mecanismes per a fer-ho possible. 

Per tot l’exposat i considerat, 

DEMANEM: 

1. Que l’Administració es faci càrrec, durant el tancament , i a fons perdut, de la despesa 

fixa de totes les Empreses implicades.  

2. Que l’Administració faciliti crèdits, durant el tancament, a interès 0 i a retornar en 5 

anys amb el primer de carència, per a cobrir la despesa variable de totes les Empreses 

implicades assegurant-les-hi la liquiditat.  

3. Que l’Administració derogui el Decret de tancament de les Empreses en la major 

brevetat possible segons el Pla d’actuació, amb les mesures sobre higiene i prevenció 

pertinents per a cada sector. 

4. Que durant l’etapa inicial de l’activitat econòmica, aquestes mesures continuïn 

vigents d’una forma variable en la mesura que cada Empresa vagi incrementant la 

facturació, fins arribar als valors d’abans de la crisi sanitària o fins a la desaparició de 

les limitacions imposades per les mesures de prevenció específiques per a cada sector 

i a la població en general. 

Aquest manifest inicial és de màxims i, creiem, de justícia i sentit comú. Es redacta a Sallent el 

dia 23 d’abril de 2020 quedant a l’espera, una vegada fet públic, de rebre nous suports d’Entitats, 

i restant a disposició de les Administracions Públiques per a debatre’l i intentar consensuar les 

millors solucions possibles per a fer front comú a aquesta crisi imposada, i com portar-les a bon 

fi. 
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