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Angela  
Merkel
Cancellera 
d’Alemanya

EEEE
Defensora a ultrança del dèficit zero, 
la cancellera no ha dubtat a flexibilit-
zar aquesta política davant de la gra-
vetat de la crisi del coronavirus. El Go-
vern alemany concedirà crèdits «sense 
límits» per ajudar les empreses, una 
reacció ràpida i contundent.  3 Pàg. 11

Lorena 
Roldán
Líder de Cs 
a Catalunya

EEEE
Ciutadans portarà els pressupostos de 
la Generalitat al Consell de Garanties 
Estatutàries perquè no contemplen el 
coronavirus. Un argument fluix per a 
una maniobra que dilata uns comp-
tes que destinarien 1.400 sanitaris 
més a atenció primària. 3Pàg. 24

Isabel 
Sucunza
 
Llibretera

EEEE
La lectura, sempre recomanable, s’ha 
convertit en una de les millors alia-
des per al confinament. Llibreries 
com la Calders, que cultiven la proxi-
mitat amb els lectors, han viscut un 
repunt de vendes des que es va anun-
ciar el tancament escolar. 3Pàg. 36

Assumpció 
Puig
Degana del Col·legi 
d’Arquitectes de Cat.

EEEE
Amb l’objectiu de posar de relleu el 
patrimoni arquitectònic català, el 
Col·legi d’Arquitectes estrena un por-
tal online que recull informació sobre 
1.675 edificis singulars, fruit d’un 
any de treball i primer pas d’un pro-
metedor museu virtual.  3 Pàg. 30

Odile Rodríguez 
de la Fuente
 
Escriptora i biòloga

EEEE
En el 40è aniversari de la mort de Félix 
Rodríguez de la Fuente, la filla del na-
turalista publica Félix. Un hombre en la 
tierra (GeoPlaneta). El llegat del divul-
gador que va transmetre la seva passió 
per la naturalesa a diverses generaci-
ons continua sent necessari. 3Pàg. 44

haurà un repunt dels contagis, i va 
fer una crida a la solidaritat amb els 
col·lectius de risc. No va donar detalls 
sobre les limitacions concretes, que 
es faran oficials avui al Consell de Mi-
nistres. Aquesta vaguetat va generar 
certa confusió, sobretot pel que fa a 
la limitació de moviment, i al Go-
vernl i van valer crítiques de l’oposi-
ció i d’algunes autonomies, com la 
Comunitat de Madrid, que jutgen ex-

cessivament lenta i reactiva la seva 
actitud davant de la crisi. Tot i així, 
les mesures que decidirà avui el Con-
sell de Ministres es preveuen dràsti-
ques, amb restriccions contundents 
a la mobilitat. El tancament de l’es-
pai aeri és a sobre de la taula. Altres 
països europeus, com Polònia, la Re-
pública Txeca, Eslovàquia i Dinamar-
ca, han tancat fronteres.  

Això va ser el que va demanar el 
president de la Generalitat, Quim Tor-
ra, quan va anunciar el confinament 

de Catalunya. Torra va admetre que 
no té competències per tancar les 
fronteres, el port, l’aeroport i el tràn-
sit ferroviari, en un moviment que, 
d’una banda, pressiona el Govern cen-
tral i, d’una l’altra, serveix per avan-
çar-se a les mesures del Consell de Mi-
nistres d’avui, anterior a una confe-
rència de presidents autonòmics en 
què participarà el president de la Ge-
neralitat. Les crítiques augmenten so-

bre el Govern, si bé és cert 
que la velocitat amb què 
s’expandeix el virus di -
ficulta la gestió davant 
d’una ciutadania perplexa 
i angoixada. Per exemple, 
en el sector comercial cata-
là la confusió era total ahir 
sobre l’abast de l’ordre de 

tancament, fins que el DOG en va pu-
blicar a última hora els detalls. 

Entre les mesures preses ahir i les 
que el Consell de Ministres prendrà 
avui es consumarà la paralització de 
la vida quotidiana a Espanya. Comen-
ça un camí d’almenys dues setmanes 
inèdit en la història. La solidaritat, el 
civisme i la comprensió dels ciuta-
dans seran bàsics per poder sortir 
d’aquesta crisi sanitària, que ja ha 
pres la forma d’una enorme crisi eco-
nòmica. Més que mai, responsabilitat.

E
spanya es troba en estat 
d’alarma. Autonomies com 
la Comunitat de Madrid i 
Catalunya demanen al Go-
vern el confinament. Les 

ciutats es buiden, les empreses anun-
cien expedients de regulació d’ocu-
pació i aturades de l’activitat. A mol-
tes parts d’Espanya es tanquen bars i 
restaurants i tots aquells comerços 
que no siguin serveis de primera ne-
cessitat. A Catalunya, la 
Generalitat també va de-
cretar el tancament de la 
restauració, a més de gim-
nasos, locals de lleure, dis-
coteques, pistes d’esquí i 
àrees comercials que no si-
guin de primera necessitat 
(alimentació i farmàcies). 
Europa, com va dir l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS), és avui 
l’epicentre de la pandèmia global, i 
dins del continent Espanya és un dels 
focus més importants. 

D’aquí la declaració de l’estat 
d’alarma, el més lleu dels tres estats 
excepcionals, i que està previst per a 
grans catàstrofes, crisis sanitàries o 
paralitzacions greus dels serveis pú-
blics com a conseqüència de vagues o 
conflictes laborals. En la seva al·locu-
ció, Pedro Sánchez va advertir que hi 

L’
economia espanyola s’acos-
ta gradualment a l’aturada 
tècnica. Una situació inèdi-
ta. El progressiu confina-
ment, més o menys rigorós, 

de la població per modular la pro-
gressió de la pandèmia del coronavi-
rus redueix a zero el consum, priva 
les empreses de les matèri-
es primeres per fabricar i 
acaba per deixar sense 
sentit la majoria de ser-
veis. Això ens condueix in-
defectiblement a un atu-
rada total de l’activitat, a 
una recessió immediata, 
molt més accelerada que 
les que hem viscut en les 
últimes dècades i encara no sabem 
quina serà la seva intensitat i profun-
ditat. Davant d’aquesta situació, i la 
previsible crisi de liquiditat que im-
plicarà –que posa en risc la majoria 
dels pagaments–, la Unió Europea i 
el Govern han d’actuar amb la con-
tundència i l’agilitat més grans per 

Editorials

Estat d’alarma i tancament

Davant de l’aturada de l’economia

Espanya  es disposa a submergir-se 
en l’escenari que paralitza la vida 
quotidiana del país fins que es  
pugui frenar l’expansió del virus

salvar totes les empreses que pu-
guin. Una sèrie de fallides en cadena 
tindria uns efectes devastadors per a 
l’ocupació i per al finançament de la 
mateixa Administració. Aquesta 
contundència en la resposta ha d’evi-
tar, igualment, que alguns aprofitin 
la conjuntura per promoure acomia-

daments o regulacions d’ocupació 
que no tenen res a veure amb l’actu-
al aturada de l’economia. 

És el moment també d’una parau-
la que sovint frivolitzem com és la 
solidaritat. Cal identificar les baules 
més vulnerables del teixit produc-
tiu: els autònoms, les petites i mitja-

nes empreses, l’economia social, els 
sectors que simplement no podran 
seguir la seva activitat perquè els re-
sultarà impossible, les empreses que 
proporcionen serveis essencials... Cal 
saber prioritzar i cal veure l’efecte 
multiplicador de determinats ajuts 
en empreses clau per a l’economia. 

Res aturarà l’hecatom-
be econòmica que se’ns 
acosta. Ja no serà una bai-
xada de les borses o una 
reducció de la inversió. En 
les pròximes setmanes, 
l’activitat econòmica s’a -
tu rarà. I no es pot empor-
tar per davant la resta de 

la societat. Cal buscar mecanismes 
extraordinaris per a moments extra-
ordinaris i fer el que sembla impossi-
ble com, per exemple, substituir la 
competència per la cooperació, en-
tre administracions, entre capital i 
treball, entre empreses del mateix 
sector. El repte és imponent.

Cal buscar  mecanismes 
extraordinaris per a moments 
extraordinaris per salvar  
empreses, treballadors i autònoms


