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Després de la intervenció, a la tarda d’ahir, del Molt Honorable President de la Generalitat, Sr.
Quim Torra, seguint la mateixa política aplicada als diferents Departaments de la Generalitat i
donades les possibilitats d'atendre telemàticament la majoria de les consultes de les diferents
empreses de la demarcació, comunicar-vos que, amb modalitat de serveis mínims de 8.30 a 14
hores, centralitzem a l'oficina de Terrassa les gestions de l'oficina de Sant Cugat, que romandrà
tancada. A nivell general, desviarem el màxim de gestions cap als col·laboradors de la Cambra
que, seguint les instruccions de l'Administració, restarà confinada en llurs domicilis. De
moment, aquesta situació es mantindrà fins al dilluns 30 de març, esperant llavors poder
reiniciar la nostra activitat després d'haver superat les fases més critiques de l'actual greu crisi
sanitària.
Sota la coordinació del nostre Director Gerent i amb els mitjans telemàtics actuals i a implantar
aquesta setmana vinent, tot el personal ha d'estar en disposició de gestionar des dels seus
domicilis els temes de la seva responsabilitat amb la màxima eficiència possible, sent creditors
de la seva actual retribució. Un cop superada i en benefici de les necessitats del nostre teixit
empresarial, no dubtem de la seva implicació i dedicació per contrarestar la lògica pèrdua de
rendiment d'aquesta sobrevinguda situació, sense descartar, ans al contrari, cercar el
rescabalament del seu cost acollint-nos a les mesures que estimem i proposem que, des del
Govern de l'Estat, s'estructurin en benefici del teixit empresarial i el manteniment dels llocs de
treball.
Aquestes mesures es comunicaran al contestador dels telèfons de la Cambra, en la nostra web
corporativa i també via xarxes socials. També serem actius en anar actualitzant a la dita web el
reguitzell de mesures que, de ben segur, s'aniran publicant de cara al control de l'actual
pandèmia i ens posem a disposició de les AA.PP. per ajudar als professionals a vehicular
consultes i documentació relatives a expedients laborals, ajornaments impositius i d'altres
temàtiques derivades de les conseqüències econòmiques de l'actual situació.
A la vegada, recomanem a les diferents empreses de la demarcació no lligades a la fabricació i
distribució d'aliments, farmàcies i d'altres activitats estimades de primera necessitat que,
mirant de no perdre comandes en un horitzó temporal a adaptar, secundin al màxim que els
sigui possible, aquest necessari confinament de la població, estructurant sistemàtiques de
teletreball.
El conjunt de Cambres Catalanes, coordinades a través del Consell General de Cambres de
Catalunya, està enllestint un extens posicionament sobre mesures a adoptar i que el President,
Sr. Joan Canadell, farà públic en el dia d’avui i al qual ens hi sumem.
Finalment, volem denunciar el ja retard en decidir i comunicar mesures econòmiques
necessàries. Ara més que mai la societat necessita amb la màxima urgència polítiques actives i
valentes ja que, retardar la seva concreció, pot agreujar exponencialment la complicada
situació en la qual ja s'ha situat la nostra activitat econòmica.
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