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CONÈIXER LA MALALTIA
INTRODUCCIÓ

La Covid-19, l’afecció provocada pel coronavirus SARS-CoV-2, s’ha estès ràpidament
pel planeta en pocs mesos amb conseqüències tant sanitàries com econòmiques

escoberta arran d’un brot
epidèmic detectat a la ciu-
tat xinesa de Wuhan el des-
embre passat, la malaltia

de la Covid-19 no ha trigat a estendre’s
ràpidament per tot el planeta, fins al
punt que l’Organització Mundial de la Sa-
lut (OMS) l’ha declarada “pandèmia glo-
bal”. Els seus efectes han tingut no tan
sols conseqüències sanitàries –amb
prop de cinc milions de casos confirmats
i més de 300.000 morts arreu del món–,
sinó també econòmiques, per l’aturada
de l’activitat.

Els coronavirus són una àmplia família
de virus que afecten habitualment els
animals, tot i que alguns tenen la capaci-
tat de transmetre’s als humans. Causen
des de malalties lleus, com el refredat
comú, fins a d’altres de més greus, com
la síndrome respiratòria aguda greu
(SARS-CoV, 2003) o la síndrome respira-
tòria de l’Orient Mitjà (MERS-CoV, 2012).
Aquest nou coronavirus s’anomena
SARS-CoV-2 i la malaltia que causa és la
Covid-19.

Els símptomes més comuns són fe-
bre, tos i dificultat respiratòria. Alguns
pacients també presenten simptomatolo-
gia digestiva com diarrea i dolor abdomi-
nal, i pèrdua de gust i olfacte. En casos
més greus, tot i que són menys fre-

qüents, la infecció pot causar pneumò-
nia, síndrome respiratòria severa aguda
(dificultat respiratòria greu), fallada renal
i la mort. Aquests casos més severs
s’han donat en persones amb patologies
de base i en gent gran. Molts afectats,
en canvi, s’han mantingut asimptomà-
tics, però amb capacitat de transmetre la
malaltia igualment.

El coronavirus SARS-CoV-2 s’encoma-
na per contacte directe amb les secre-
cions respiratòries que es generen amb
la tos o l’esternut d’una persona malal-
ta. Aquestes secrecions infecten una al-
tra persona si entren en contacte amb el
nas, els ulls o la boca d’aquesta perso-

na. Per això, és important tapar-se la bo-
ca amb mocadors o amb el colze en tos-
sir i rentar-se les mans molt sovint.

La mesura més efectiva per evitar la
propagació del virus és el confinament.
Per una banda, podem estar infectats i
no saber-ho: quedant-nos a casa reduïm
el risc d’infecció. A més, el virus pot so-
breviure fora del cos, tant suspès en l’ai-
re com sobre diferents superfícies. Cada
vegada que sortim ens exposem a con-
traure el virus i, per tant, infectar les per-
sones de l’entorn. Després d’una prime-
ra fase de confinament estricte, molts
dels països que l’havien decretat han co-
mençat a aixecar-lo progressivament.

Molts pacients han
estat asimptomàtics,
però amb capacitat de
transmetre el virus

El confinament és la
mesura més efectiva
per evitar que la
malaltia es propagui

D

1. Rentar-nos les
mans freqüentment
(amb aigua i sabó o
amb solucions alcohò-
liques 70%).
2. Tapar-nos la boca i
el nas amb mocadors
d’un sol ús o amb la

cara interna del colze
en tossir o esternudar
i rentar-nos les mans
de seguida.
3. Mantenir una distàn-
cia prudencial amb al-
tres persones (un me-
tre i mig).

4. Després de manipu-
lar qualsevol objecte,
evita tocar-nos la boca,
el nas i els ulls sense
haver-nos rentat les
mans abans.
5. Respectar les mesu-
res de confinament.

QUÈ PODEM FER CONTRA EL VIRUS?

! a més
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ENTREVISTA

JORDI GALLARDO El ministre de Presidència, Economia i Empresa analitza l’impacte
econòmic de la pandèmia i repassa les principals mesures que s’han pres per revertir-lo

uin balanç faria de l’afecta-
ció del coronavirus a An-
dorra des del punt de vista
econòmic?

L’impacte ha estat i està sent important.
Una afectació gairebé sense precedents.
El fet sobrevingut d’aquesta pandèmia
ha obligat a un confinament i a un tanca-
ment que ha suposat una aturada en sec
de l’economia. Per tant, sense cap dubte,
hi ha una incidència directa quant al nom-
bre de persones afectades, tenint en
compte que, a més, i malauradament, al-
gunes han perdut la vida. 

Com preveu que serà la recuperació?
Podrà ser relativament ràpida en aquells
sectors que depenen més directament
del consum intern. Però, en canvi, aquells
que són altament dependents del turis-
me, i a la vista de les restriccions i els
canvis que hi haurà pel que fa als despla-
çaments internacionals, el creixement se-
rà més a mitjà o llarg termini. Tenint en
compte que el país té un model econò-

mic altament dependent del turisme es-
tranger, no ens podrem escapar d’un im-
pacte a la nostra economia en termes de
caiguda del PIB.

De quan podria ser aquesta davallada?
Encara estem acabant d’afinar les da-
des. Cal tenir en compte que fins i tot les
xifres previstes per organismes interna-
cionals per a d’altres països varien d’una
setmana a l’altra, perquè l’impacte sobre
el PIB és molt sensible i va molt vinculat
a decisions com ara quan i com s’obren
les fronteres. La gestió de la crisi és
complicada, no hi ha la possibilitat de fer
un model predictiu, sinó que es va analit-
zant dia a dia i setmana a setmana. 

En tot cas, estem a punt d’iniciar el re-
torn a certa normalitat.
Sí, hem previst un mes de juny de norma-
litat des del punt de vista d’obertura de
negocis. Caldrà veure si aquesta represa
de l’activitat va de la mà d’una represa
de la mobilitat internacional. Però això ja
no depèn tant d’una decisió andorrana,
sinó dels països veïns, especialment
d’Espanya.

Creu que això podrà ser una realitat en
un temps relativament proper?
Estem treballant perquè així sigui, però la
qüestió està en mans de Madrid. En prin-
cipi, Espanya té previst obrir fronteres el
mes de juliol, però també ens pot ajudar
el fet que el Principat pugui ser conside-
rat com a destinació domèstica malgrat
ser un país tercer: primer pels vincles
històrics amb els estats veïns, però tam-
bé per la gestió sanitària que s’ha fet. 

Fins a quin punt aquesta bona gestió
ajudarà a fer revifar el turisme?
El fet que s’hagin realitzat tests a tota la
població, i que per tant el virus estigui so-
ta control, és una bona carta de presen-
tació, i ens ha d’ajudar a fer que els na-
cionals d’altres estats puguin visitar
Andorra amb garanties.

Com valora la reacció del país davant la
pandèmia?
Crec que s’ha reaccionat de manera ràpi-
da i positiva, tant des del punt de vista
sanitari, evitant el col·lapse del sistema
de salut i frenant l’expansió del virus
amb el confinament, com econòmic. 

En aquest darrer aspecte, s’han adoptat
mesures inèdites fins ara.
Sí, per un costat els dos programes de
crèdits tous, i per l’altre les dues lleis
òmnibus amb tot un paquet d’ajudes, es-
pecialment els ERTO, una figura que hem
hagut de desplegar en un temps molt
breu per intentar assegurar i protegir el
màxim nombre de llocs de treball. La
combinació d’aquestes mesures ha su-
posat una ajuda important al sector pro-
ductiu: empreses, autònoms i assala-
riats. És cert que l’Estat assumeix un
endeutament històric, però creiem que
és més que necessària aquesta injecció
en l’economia. 

Es parla d’un dèficit de 179 milions
d’euros. Com s’anirà reconduint en els
pressupostos dels propers anys?
Haurem d’utilitzar totes les palanques
que estan a la nostra disposició. Descar-
tant, això sí, la palanca de l’augment
dels impostos. Primer caldrà analitzar les
inversions de l’Estat, prioritzant aquelles
que siguin estrictament necessàries, pe-
rò sense abandonar l’obra pública. D’al-
tra banda, cal que els costos d’estructu-
ra de l’administració general es puguin
reduir també, i intentar aconseguir un es-
talvi en aquest sentit. Després, si som
capaços de generar nous sectors que
potser a partir d’aquesta crisi surten re-
forçats, això servirà per compensar la da-
vallada que vindrà pels sectors més tradi-
cionals. I finalment, també hi ha l’opció
de continuar finançant-nos amb l’emissió
de bons de l’Estat i intentar treballar amb
finançament internacional. Totes les vies
estan damunt de la taula, i és bo que si-
gui així, que Andorra tingui la possibilitat
de triar les que millor convinguin per re-
duir aquest endeutament el més ràpida-
ment possible i dins d’un termini lògic i
coherent.

Q

«TENIR EL VIRUS CONTROLAT ÉS UNA
BONA CARTA DE PRESENTACIÓ»

«S’HA REACCIONAT
RÀPID, TANT

SANITÀRIAMENT
COM ECONÒMICA»

«DESCARTEM
AUGMENTAR ELS
IMPOSTOS PER

REDUIR EL DÈFICIT»
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ELS EFECTES SOBRE L’ECONOMIA

L’IMPACTE DE LA PANDÈMIA

La Covid-19 ha obligat a aturar pràcticament tota l’activitat, amb conseqüències
directes sobre empreses i treballadors. El sector del turisme és un dels més afectats

s indubtable que la crisi de
la Covid-19 no ha estat no-
més sanitària. Des del
punt de vista econòmic,

l’impacte de la pandèmia ha estat igual-
ment devastador, amb efectes que s’han
fet notar en major o menor grau arreu
del món. En el cas d’Andorra, durant els
darrers dos mesos i mig l’activitat eco-
nòmica pràcticament ha desaparegut a
conseqüència del confinament decretat
per les autoritats per tal de dificultar el
contagi. Tot just aquest 1 de juny es tor-
na la normalitat amb l’obertura de la to-
talitat dels sectors, després d’un gra-
dual procés de desconfinament i de
retorn a l’activitat en diferents fases.

“Econòmicament, el cop ha estat molt
fort, tant per a les empreses com per als
seus treballadors. Encara no tenim xifrat
aquest impacte, però serà important”,
resumeix el president de la Confederació
Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Ca-
dena, que ressalta que “entre el 85% i
el 90% dels establiments i societats han
hagut de romandre tancats durant
aquestes setmanes”. Cadena recorda
que “a partir del 4 de maig es van poder
reactivar una sèrie de sectors i això va
mitigar una mica la situació. Construcció
i annexos, per exemple, van reprendre la
feina sense problemes”. Amb tot, el cap
de la patronal es vol mostrar prudent
respecte a la recuperació de l’economia,

perquè malgrat que dilluns vinent ja tor-
nen a obrir la pràctica totalitat d’àmbits
d’activitat, “no tornarem d’un dia a l’al-
tre a la situació que hi havia el mes de
febrer”. 

La qüestió és principalment delicada
en el cas del turisme, un sector “espe-
cialment tocat”, la reactivació del qual
està molt condicionada per factors ex-
terns. “Tot dependrà del que facin els
països veïns. En el cas del sud de Fran-
ça, si ja poden venir a partir de dilluns
serà un alleujament.” Pel que fa a Es-
panya, “estem en espera de com aniran
evolucionant les fases de desconfina-
ment”, exposa Cadena. “Esperem que a
partir de la fase 3 ja se’ns pugui inclou-
re com a destinació domèstica”, afegeix.
Sigui com sigui, el president de la CEA
es mostra “optimista” i creu que “el tu-
risme de proximitat tornarà aviat i contri-
buirà a una recuperació més ràpida de
l’economia”. 

Un fet que, en opinió de Cadena, aju-
darà a aquesta revifada del turisme és
que “Andorra ha estat l’únic país del
món que ha realitzat el test d’anticossos
a tota la població”, fet que aportarà, al
seu entendre, “un plus de confiança i
tranquil·litat per a les persones que ens
vulguin visitar. Si fins ara podíem presu-
mir de seguretat ciutadana, ara també
podrem aportar garanties que tenim el
virus sota control”, conclou.

El Fons Monetari Internacional (FMI) revi-
sarà a la baixa “molt probablement”
aquest mes de juny les seves previsions
per a l’economia mundial del 2020, per a
la qual el mes d’abril passat ja estimava
un enfonsament sense precedents del 3%
del PIB. Aquesta nova rebaixa es produirà
després que les dades macroeconòmi-
ques de molts països hagin quedat per
sota del que es preveia, i davant la falta
de vacunes o tractaments mèdics efec-
tius contra la Covid-19. “És molt probable
que actualitzem les nostres projeccions
en algun moment del juny, i aleshores... la
nostra expectativa és que hi haurà una
mica més de males notícies en termes de
com veiem el 2020”, ha reconegut recent-
ment la directora gerent de l’FMI, Kristali-
na Georgieva. Amb tot, l’economista ha
destacat que les mesures decisives adop-
tades, que han mobilitzat 8,7 bilions de
dòlars, han permès estabilitzar l’econo-
mia mundial. 

a més!
POSSIBLE REBAIXA DE
LA PREVISIÓ DE L’FMI 

É Dilluns vinent es
torna a la ‘normalitat’
amb l’obertura de
tots els sectors

Entre un 85% i un
90% dels negocis
han hagut de
romandre tancats 
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’1 de maig passat va entrar
en vigor la Llei de noves
mesures excepcionals i ur-
gents per la situació d’e-

mergència sanitària causada per la pan-
dèmia de la Covid-19. Aquestes mesures
econòmiques i socials complementaven
les ja aprovades el 23 de març, i servei-
xen per aportar mecanismes més especí-
fics amb l’objectiu de preservar al màxim
els llocs de treball i protegir el teixit pro-
ductiu i les persones que treballen per
compte propi.

Així mateix, aquest paquet d’ajudes
també té com a objectiu protegir les per-
sones treballadores amb els salaris més
baixos, evitant al màxim la pèrdua del po-
der adquisitiu de les famílies. Paral·lela-
ment a l’activació de tots els mecanis-
mes de protecció de la nova llei, el
Govern continua atorgant crèdits tous
per a empreses i autònoms, i ajuts direc-
tes als ciutadans amb menys recursos
econòmics. De la mateixa manera, es
manté en vigor el decret on s’estipula
que les empreses i els autònoms que ha-
gin suspès completament la seva activi-

tat o han mantingut una activitat mitjan-
çant un servei de guàrdia o permanència
es poden beneficiar de descomptes de
fins al cent per cent en els serveis de FE-
DA i d’Andorra Telecom. 

Una de les principals novetats d’a-
questes mesures són els ERTO, ja sigui
mitjançant la suspensió temporal dels
contractes de treball (STCT) o la reducció
de la jornada laboral (RJL). Aquesta figu-
ra preveu garantir el màxim nombre de
llocs d’ocupació, ja que el Govern es fa
càrrec de part del salari del treballador.
Aquesta disposició és aplicable a les per-
sones assalariades i als treballadors per

MESURES ECONÒMIQUES I SOCIALS
La crisi ha activat tot un seguit d’ajuts per protegir empresaris i treballadors

PAQUETS D’AJUDES

L

30 ANYS DE TREBALL, EXPERIÈNCIA, RIGOR, CONFIANÇA I DISCRECIÓ

C. Prat de la Creu, 59-65, Esc. C, 5p
AD500 ANDORRA LA VELLA

00 376 81 25 25
forumgrup.ad

Una de les
principals novetats
d’aquestes mesures
són els ERTO
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compte propi i pot afectar una part o la
totalitat de la plantilla.

Un dels col·lectius clau en la composi-
ció del teixit productiu andorrà són els
autònoms. Per aquest motiu, el paquet
d’ajudes també preveu disposicions es-
pecials de cara a aquest col·lectiu. D’una
banda, una prestació de 1.083,33 euros
per a aquells que hagin suspès la seva
activitat o estigui sotmesos a un règim
de guàrdia o permanència i que cotitzin
d’acord amb les bases del 50%, el
62,5%, el 75% i el 100%. De l’altra, una
prestació de 541,67 euros per als autò-
noms que tinguin la base de cotització
del 25%. El Govern assumeix el paga-
ment del 10% de la cotització a la branca
general per a aquestes prestacions. A
mesura que els treballadors per compte
propi puguin anar reprenent l’activitat,
les prestacions es podran continuar per-
cebent sempre que es justifiqui una da-
vallada significativa de la xifra de negoci.

En l’àmbit més social, les noves me-
sures incideixen de manera especial a
ajudar en l’arrendaments d’habitatges,
amb la voluntat de mantenir el poder ad-
quisitiu de les persones afectades per
un STCT, una RJL o un acomiadament. Ai-
xí, els assalariats concernits per una
STCT o per una RJL, els autònoms que
han suspès l’activitat o que es troben
sotmesos a un règim de guàrdia o per-
manència, o les persones que han estat
acomiadades, mentre es trobin sense
feina i percebent l’ajut per desocupació
involuntària, poden sol·licitar una reduc-
ció del 20% de l’import del lloguer.

En la mateixa línia, també es pre-
veuen modificacions en les reduccions
dels lloguers dels locals comercials men-
tre duri el decret de cessament de l’acti-

vitat de negoci. Concretament, es poden
acollir a una rebaixa del 100% del lloguer
aquelles activitats que estan suspeses o
en règim de guàrdia o permanència
(abans era del 80%), i a una rebaixa del
80% del lloguer del local comercial aque-
lles activitats que estan obertes (abans
era del 50%). En previsió de la reobertu-
ra gradual de l’activitat econòmica, tam-
bé es preveuen, un cop s’aixequi el de-
cret de suspensió de l’activitat, diverses
reduccions de la renda.

Finalment, cal ressaltar els dos pro-
grames de crèdits tous que s’han impul-

sat. El segon, amb una dotació pressu-
postària de 100 milions d’euros, serveix
per formalitzar tres línies de finança-
ment. Per un costat es manté la destina-
da al refinançament de quotes credití-
cies, i se n’afegeixen dues de noves: una
per dotar de liquiditat les empreses i ne-
gocis per fer front al pagament de la part
patronal de les suspensions temporals
de contractes de treball (STCT) i reduc-
cions de jornada laboral (RJL), i l’altra per
finançar possibles inversions per ade-
quar els establiments per a l’atenció al
públic adaptant-se als requeriments deri-
vats de l’emergència sanitària.

S’incideix de
manera especial 
a ajudar en els
arrendaments
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UN NOU MARC LEGISLATIU

LLEIS

La pandèmia ha comportat el desplegament en temps rècord de les dues lleis
òmnibus, amb diferents mesures per fer front als efectes de la crisi econòmica

a crisi desencadenada per
la pandèmia de la Covid-
19 ha obligat el país a
desplegar en un temps rè-

cord un complex marc legislatiu, amb
tot un seguit de mesures excepcionals
i urgents per pal·liar els efectes econò-
mics del virus. D’aquesta manera, en
els darrers dos mesos i mig el Consell
General ha tramitat i aprovat de mane-
ra urgent les dues lleis òmnibus, que
inclouen els diferents paquets amb les
actuacions previstes per fer front a l’a-
turada en sec de l’activitat econòmica
que s’ha produït arran del confinament. 

El primer d’aquests textos legals,
que va rebre el llum verd parlamentari
el 23 de març passat i va entrar en vi-
gor l’1 d’abril, avala mesures com ara
la dels crèdits tous a les empreses, al
mateix temps que prohibeix la suspen-
sió temporal del contracte de treball, i
estableix com ha de ser la correspon-
sabilitat entre empresaris i assalariats
per recuperar les hores de treball per-
dudes. En aquest sentit, l’objectiu és
que tots els empleats puguin mantenir
el sou d’abans de la crisi de la Covid-
19. Així mateix, aquesta primera Llei
òmnibus també preveu exempcions en
les cotitzacions de la Caixa Andorrana
de Seguretat Social per a autònoms i
ajudes perquè les empreses puguin fer
front a les dels assalariats.

El cap de Govern, Xavier Espot, ja va
avançar durant aquesta sessió parla-
mentària, celebrada amb l’assistència
de només 14 consellers generals per
mantenir els protocols de seguretat,
que amb aquestes primeres mesures
no n’hi hauria prou i, de fet, poques
setmanes després, el 18 d’abril, el
Consell General va aprovar la segona
Llei òmnibus, amb tot un seguit d’ini-
ciatives complementàries. 

Algunes d’aquestes mesures són
aclariments o desenvolupen aquelles
iniciatives ja impulsades a la Llei òmni-
bus anterior. D’altres, en canvi, són de
nova creació. Així, aquest segon text
preveu, per exemple, la regulació espe-
cífica per a la suspensió temporal dels
contractes de treball i la reducció de la
jornada laboral, els ERTO, una figura in-
èdita fins al moment a Andorra que
també s’ha posat en funcionament en
d’altres països.

Un altre aspecte que s’inclou en
aquesta segona llei són mesures per
als autònoms, perquè vegin garantida
en tot moment una renda mínima. Fi-
nalment, també s’hi especifiquen les
accions de regulació del preu del llo-
guer i les hipoteques per a les perso-
nes que vegin la seva feina afectada
per una suspensió temporal de contrac-
te de treball o una reducció de la jorna-
da laboral.

La situació provocada pel coronavirus ha
motivat també l’aprovació de la Llei quali-
ficada dels estats d’alarma i emergència,
un text que ha de permetre al Govern do-
nar resposta a situacions d’especial gra-
vetat ocasionades per catàstrofes natu-
rals. La nova legislació desenvolupa el
procediment que s’ha de seguir per a la
declaració i, quan s’escaigui, la pròrroga
d’aquests dos estats. El text normatiu,
concretament, desenvolupa l’article 42 de
la Constitució, que estableix la possibilitat
de limitar o suspendre temporalment l’e-
xercici de determinats drets fonamentals
per mitjà de la declaració dels estats d’a-
larma i d’emergència, i determina també
les circumstàncies dels fets que fan pos-
sibles l’un i l’altre, i els seus efectes. En
el seu articulat es regula l’estat d’alarma,
la forma de la declaració i els seus efec-
tes. També preveu específicament l’estat
d’emergència, regulant-ne la declaració, i
desenvolupa les diferents mesures que
s’hi poden adoptar.

a més!
ESTATS D’ALARMA 
I EMERGÈNCIA

L S’avalen iniciatives
com els crèdits tous o
la suspensió temporal
dels contractes

Els autònoms veuen
garantida en tot
moment una renda
mínima
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PROTECCIÓ CONTRA EL VIRUS 
MASCARETES

Existeixen diverses tipologies de màscara en funció del grau d’eficàcia enfront la
transmissió de malalties. El seu ús ha esdevingut obligatori en espais públics tancats

uan va arrencar l’any, pràc-
ticament només havíem
vist l’ús de mascaretes sa-
nitàries en llocs com ara

hospitals o centres de salut, o entre al-
guns turistes, especialment asiàtics.
Probablement aleshores ningú s’imagi-
nava que una pandèmia mundial provo-
cada per un virus desconegut posaria
en quarantena mig planeta i fomentaria
l’ús d’aquesta mena de protecció. 

La utilització de la mascareta ha es-
devingut obligatòria a Andorra en espais
públics tancats: en el transport, en
grans superfícies comercials, en petites
botigues, oficines... Al carrer, en canvi,
l’ús és optatiu, però recomanable.Fins i
tot per fer esport, sempre que no sigui a
la muntanya o en espais molt oberts i
mentre no ens creuem amb ningú i no
sigui possible mantenir la distància. 

Les mascaretes higièniques o quirúr-
giques són les més habituals, però no
les úniques que hi ha al mercat. Aques-
ta eina per combatre al virus es presen-
ta en diverses tipologies:

1) Mascaretes higièniques o de bar-
rera. Són les més comunes. Aquest ti-
pus de mascareta no es considera pro-
ducte sanitari ni tampoc equip de
protecció individual (EPI), per la qual co-
sa no es recomana el seu ús en situa-
cions que impliquin exposició a agents
perillosos. No obstant això, en el marc
de la crisi actual, sí que poden frenar la
propagació del virus. Existeixen dos ti-
pus de màscares higièniques: no reuti-
litzables, que són d’un sol d’ús, i reuti-
litzables, que es poden rentar i
desinfectar després de cada utilització. 

2) Mascaretes quirúrgiques. Aquest
altre tipus serveix per evitar la transmis-
sió d’agents infecciosos per part de la
persona que la porta posada. Per tant,
es recomana el seu ús en persones
diagnosticades amb coronavirus, per mi-
nimitzar que contagiïn la gent que pugui
acostar-se, encara que igual que les an-
teriors són una peça no hermètica.
Aquestes mascaretes són d’un sol ús i

tampoc no són considerades EPI, per-
què no proporcionen un nivell fiable de
protecció enfront de la inhalació de par-
tícules. A més dels diagnosticats, són
les mascaretes que utilitza el personal
que acompanya els afectats a les zones
d’aïllament pertinents.

3) Mascaretes d’alta eficàcia o au-
tofiltrants. Aquestes mascaretes conte-
nen un filtre de micropartícules, gràcies
al qual protegeixen qui la porta posada
davant la inhalació de determinats con-
taminants en l’ambient, com ara agents

patògens, químics... encara que no pro-
tegeixen enfront de gasos ni vapors.
Aquestes sí que es consideren EPI i es
classifiquen sobre la base del seu rendi-
ment. Utilitzades correctament propor-
cionen un nivell acceptable de protec-
ció, i en funció del seu rendiment, tenen
un ús recomanat o un altre. N’hi ha de
tres tipus:

–FFP1: tenen una eficàcia de filtració
mínima del 78%. No es recomanen per
a ús mèdic i se solen utilitzar enfront de
partícules de material inert.

A més de la pro-
tecció associada a
cada tipus de
màscara, també
cal saber col·locar-
la i retirar-la de
manera correcta
de la cara. Abans
de posar-la, és re-
comanable rentar-
se les mans amb
aigua i sabó o
amb un gel desin-

fectant a base
d’alcohol. La màs-
cara ha de col·lo-
car-se de manera
minuciosa perquè
cobreixi la boca i
el nas i estigui ad-
herida fermament
perquè no hi hagi
espais de separa-
ció. Mentre es
porta posada, cal
evitar tocar-la. Si

en algun moment
es toca, cal rentar-
se les mans de
nou. Si la masca-
reta està humida,
cal retirar-la i
substituir-la per
una de neta i se-
ca. Si no és reuti-
litzable, la masca-
reta que s’ha
portat caldrà llen-
çar-la al conteni-

dor corresponent.
Per treure’s la
màscara, cal fer-
ho sempre per la
part de darrere,
per no tocar la da-
vantera: deslligar-
la des del clatell
sense tocar la
part frontal o reti-
rar les gomes d’u-
na orella i després
de l’altra.

UTILITZAR CORRECTAMENT LA MASCARETA

! a més

Q

Les mascaretes
higièniques són les
més comunes, però
no les més efectives
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–FFP2: en aquest cas la filtració míni-
ma és del 92%. Aquestes mascaretes
s’usen enfront d’aerosols de baixa o
moderada toxicitat. Es recomana, per
exemple, per a personal sanitari que pu-
gui estar exposat al SARS-CoV-2 o per a
persones que entrin en les àrees d’aïlla-
ment.

–FFP3: la filtració mínima d’aquesta
mena de màscares s’eleva al 98% i es
recomanen davant aerosols d’alta toxici-
tat. El personal sanitari l’hauria de fer
servir en casos d’intubació traqueal,
rentat broncoalveolar o ventilació ma-
nual. 

Aquest tipus de mascaretes es po-
den netejar, sempre que siguin d’ús reu-

tilitzable: en aquest cas, portaran una
marca amb la lletra R, que implica que
es poden fer servir en més d’un torn de
treball. Només s’ha de netejar i desin-
fectar la part d’ajust amb la cara, mai el
material filtrant.

Hi ha més tipus de mascaretes?
Sí, tot i que aquestes que hem vist

són les més habituals. A més, existei-
xen d’altres denominades mascaretes
duals, que d’una banda proporcionen

protecció enfront de bioaerosols a la
persona que la porta posada, i alhora
redueixen la transmissió d’agents infec-
ciosos d’aquesta mateixa persona a la
zona de treball. La mascareta dual és
d’un sol ús –s’ha de tirar després d’una
determinada tasca o en una àrea conta-
minada–, per la qual cosa no fa falta
rentar-la ni desinfectar-la.

Així mateix, hi ha les mascaretes
amb filtres de partícules. Considerades

EPI encara que no producte sanitari,
són unes peces facials hermètiques
que protegeixen de la inhalació de partí-
cules perilloses a la persona que la por-
ta posada. Utilitzades correctament,
proporcionen un nivell acceptable de
protecció enfront de la inhalació de par-
tícules. Aquestes també són reutilitza-
bles, encara que només es renta i des-
infecta el que és la mascareta, però no
el filtre.

Les mascaretes
FFP1, FFP2 i FFP3
són d’ús professional
i les més eficaces

Es recomana la
mascareta quirúrgica
a persones que han
estat diagnosticades
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TESTS A TOTA LA POBLACIÓ
CONTROL DE LA PANDÈMIA

Andorra esdevé l’únic país del món que practica la prova d’anticossos del
coronavirus a tots els habitants, fet que permet planificar les fases de desconfinament

ndorra va iniciar el 4 de
maig passat un programa
de cribratge massiu per co-
nèixer el grau d’immunitza-

ció de la població andorrana davant la
Covid-19. Es tracta d’un pla pioner únic
al món, ja que fins al moment cap altre
país ha adoptat una mesura similar. Així,
mitjançant els tests d’anticossos practi-
cats a tota la ciutadania que viu o treba-
lla al Principat es podrà conèixer quina
és la incidència de la malaltia al país. 

Aquesta iniciativa ha de servir per re-
forçar el control i la gestió de la situació
epidemiològica, i al mateix temps també
afavoreix el pas d’una estratègia de con-
finament total a una de confinament se-
lectiu de les persones infectades pel co-
ronavirus i els seus contactes.
D’aquesta manera, es potencia la pro-
tecció dels ciutadans més vulnerables i
alhora es minimitza la probabilitat de
contagis en l’entorn laboral i escolar.
Les proves, consistents en una punxada
al dit pràcticament indolora, s’han realit-
zat de manera gratuïta a tothom que ho
ha sol·licitat. 

En concret, s’ha dut a terme el test a
tota la ciutadania en dues onades, sepa-
rades per quinze dies, sent el resultat fi-
nal de la prova la suma dels dos tests.
És a dir, dos tests que ofereixen un únic

resultat. En aquest sentit, a les perso-
nes que han donat positiu en la primera
anàlisi d’anticossos se les va avisar i se
les va aïllar per tal de fer-los una prova
PCR i comprovar si tenien la malaltia en
aquell moment. La resta de ciutadans,
després de la primera prova, van rebre
les instruccions corresponents d’allò
que havien de fer i van obtenir un resul-
tat final un cop practicats els dos tests.

Per realitzar les dues proves a tota la
població es van distribuir 11 zones amb
59 punts de control (Stop Labs) arreu
d’Andorra. Les zones de control es van
organitzar de la següent manera: 1 a Ca-
nillo, 3 a Encamp, 1 a Ordino, 2 a la

Massana, 2 a Andorra la Vella, 1 a Escal-
des-Engordany i 1 a Sant Julià. Cada zo-
na de control comptava amb un coordi-
nador sanitari, responsable de les
anàlisis i dels recomptes. Als punts de
control, un sanitari va ser el responsable
de realitzar la prova i dos auxiliars van
cooperar en la lectura i la interpretació
de les dades.

En concret, els 59 Stop Labs podien
fer unes 140 proves per jornada. D’a-
questa manera, la capacitat diària a tot
el país va ser d’uns 8.000 tests. De fet,
l’operativa per poder fer les proves va
comptar amb el desplegament total
d’uns 1.500 voluntaris.

La prova s’ha dut a
terme en dues
onades, amb un únic
resultat final

El dispositiu ha
mobilitzat 1.500
voluntaris en un total
de 59 ‘Stop Labs’

A

Les dades parcials de
la primera volta dels
tests, en la qual es
van realitzar 69.661
proves, van revelar que
el 9,44% dels cribrats
havia generat anticos-
sos. Del total de tests,

68.327 es correspo-
nien a la població ge-
neral, la qual un 9,4%
havia creat anticossos;
mentre que les 1.334
proves restants pertan-
yien a professionals
sanitaris, un 11,99%

dels quals havia gene-
rat així mateix anticos-
sos. L’afectació va ser
més elevada en
aquest col·lectiu pro-
fessional a causa que
ha estat més exposat
al coronavirus.

PRIMERES DADES: 9,44% AMB ANTICOSSOS

! a més
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PUBLIREPORTATGE

Ens podria explicar com va arribar en aquest projecte

iDEAN?

Ara ja farà uns anys que treballem amb les Administra-

cions del país, en aquest cas concret, és el Comú de

Canillo quan el passat 22 d’abril ens va sol·licitar pro-

gramar un Mòdul de Gestió de les “Cites i StopLabs”

de la parròquia de Canillo en un temps aproximat de 7

dies. Donat que l’Hble. Comú de Canillo ja disposa de

la nostra Plataforma per la resta de gestions, la qual

ens pot servir de base, decidim acceptar el repte.

A partir d’aquí, com succeixen les coses per què els

comuns d’Encamp, Ordino, la Massana, Sant julià de

Lòria i Escaldes-Engordany també utilitzin la mateixa

plataforma?

Doncs bé, penso que és un cúmul de coses. Val dir

que durant aquest 7 dies organitzem els equips per

poder desenvolupar el Projecte i treballem dia i nit per

arribar On-Time. Però, quan més o menys anem pel 3

o 4 dia de desenvolupament de l’eina, ens adonem

que tenim una Plataforma potent i força completa. En

aquest moment se li presenta la plataforma a la cúpu-

la política de l’Hble. Comú de Canillo; i amb un objec-

tiu d’aportar a aquesta crisi, el Comú de Canillo deci-

deix proposar als demés Comuns l’utilització de la

seva plataforma.

Ha estat difícil treballar en un Projecte per tantes Ad-

ministracions a l’hora?

Ha sigut complexe però no dificultós, ja que totes les

Administracions per les quals s’ha desenvolupat la

Plataforma han posat els mitjans humans necessaris.

El principal problema ha estat el temps. Aquesta “ges-

tió de cites” no és ben bé una agenda sencilla i típica,

hi han unes regles de gestió complexes al darrera.

També hem hagut de treballar estretament amb les

plataformes de Govern liderades per ACTUA TECH.

Quines han estat doncs les principals dificultats?

Com ja he esmentat anteriorment, sense dubte, el

temps. Fèiem moltes hores diàries, més de 14 al dia

durant més 4 setmanes i l’esgotament es fa notar. Es

tracta de “moure” de manera coordinada tota la pobla-

ció d’Andorra i el més petit error pot tenir moltes con-

seqüències. Quan programem, de costum, l’error sol

donar un impacte bastant controlat i moderat, però en

aquest Projecte, podien haver-hi molts impactes mas-

sius per la població.

Que retindrà d’aquest Projecte a nivell professional?

A nivell professional? Ha estat un repte molt gran que

hem complert de la millor manera possible. Agrair a

tots els actors tant dels equips d’iDEAN i KMK com

els treballadors i polítics dels 6 comuns amb els quals

hem treballat. Penso que és una victòria de tots. M’a-

gradarà recordar que vaig aportar el nostre “gra de so-

rra” per combatre la crisis i que des de les empreses

d’Andorra podem assolir grans reptes. Així que animo

a totes les Administracions, dins del que sigui possi-

ble, a apostar per edictes i concursos nacionals, so-

bretot amb els temps que ens venen.

I a nivell personal?

Ostres...doncs donar les gràcies a la gent que ha fet

que tot això sigui possible. Per poder estar tantes ho-

res treballant i concentrat cal està tranquil per la part

personal. A la meva dona Jenny, i els meus dos fills

Aleix i Jordi que han estat molts dies sense l’atenció

necessària; no els hi podré agrair mai prou tot el su-

port que hem donen.

SOFTWARE
MADE IN ANDORRA

IDEAN, SL
Carretera de la Comella, 23
Telèfon: 870 007
www.idean.ad
info@idean.ad

VICTOR MUNDÓ BENTADÉ CEO d’iDEAN - Enginyer industrial
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LES MESURES DE LA UE

ACTUALITAT INTERNACIONAL

La Comissió Europea té previst emetre deute per finançar el fons de recuperació
postpandèmia. El volum d’aquest capital podria situar-se prop d’un bilió i mig d’euros

a Comissió Europea (CE)
preveu emetre deute amb
el suport del pressupost
comunitari per tal de finan-

çar el fons de recuperació postpandèmia
de la UE, del qual un 80% es destinarà a
fer costat als estats membres i fins a un
15% a facilitar la inversió privada, segons
ha assenyalat la institució. L’executiu co-
munitari encara no ha revelat el volum
del fons, per al qual ha estudiat xifres de
prop d’un bilió i mig d’euros.

Els plans de la Comissió passen per
elevar el sostre de despesa del pressu-
post europeu fins al 2% de la renda na-
cional bruta (RNB) conjunta de la UE, en-
front de l’1,2% actual, i utilitzar aquest
marge com a suport per emetre bons en
els mercats. El finançament aconseguit
es canalitzaria posteriorment a través
dels programes del pressupost comunita-
ri, un instrument conegut i en el qual
confien tots els estats, i que està sot-
mès a escrutini parlamentari. Aquest sis-
tema evitaria, a més, que els Estats ha-
gin d’augmentar les seves contribucions
a les arques comunitàries per al període
2021-2027.

Aquest tipus d’emissió de bons per
part de la Comissió no equival als euro-
bons o coronabons que reclamaven paï-
sos com Espanya i, segons s’ha assegu-
rat des de la CE, compta ja amb el
suport de pràcticament tots els estats

membres. Menys consens existeix sobre
quina part dels fons haurà de desembor-
sar-se en forma de subvencions i quina
part en préstecs que, en tot cas, seran a
llarg termini.

Espanya, Itàlia, França, Grècia o Portu-
gal, entre altres països, així com l’Euro-
cambra, reclamen que la major part dels
diners es concedeixi en forma de transfe-
rències, mentre que Holanda, Àustria o
els nòrdics defensen que es faci amb
crèdits. La Comissió ha recordat que, en
tots dos casos, les ajudes tindran un
cost perquè caldrà pagar els costos del
deute que s’emeti. Sigui com sigui, Brus-
sel·les proposarà crear nous recursos
propis que vagin directament al pressu-
post europeu, de manera que els estats
no hagin d’augmentar les contribucions.

L’executiu comunitari preveu estructu-
rar el fons de recuperació en tres pilars.
El primer serà un instrument per a la re-
siliència i la recuperació, que coparà el
80% dels fons i es destinarà a ajudar els
països a modernitzar les seves econo-
mies. El segon pilar s’emportarà entre el
10% i el 15% dels fons i estarà destinat
al sector privat, basant-se en un reforç
del pla InvestEU, un nou programa per a
inversions estratègiques. L’últim pilar re-
forçarà instruments que s’han revelat ne-
cessaris en aquesta crisi, com la nova re-
serva d’equipament mèdic RescEU, o
programes d’investigació i salut.

La cancellera alemanya, Angela Merkel, i
el president francès, Emmanuel Macron,
han plantejat recentment als seus socis
comunitaris que la Comissió Europea
s’endeuti en els mercats, per un valor de
500.000 milions d’euros, i que aquests
diners extra en el pressupost comunitari
es reparteixin entre els sectors i les re-
gions més afectats per la crisi derivada
de la pandèmia de la Covid-19. La gran
novetat d’aquest fons de recuperació és
que es tractaria de transferències i no de
préstecs. D’aquesta manera, els recep-
tors no haurien de retornar aquestes
quantitats, sinó que la UE en el seu con-
junt assumiria la càrrega, en el període
2021-2027, i la repartiria en virtut de la
contribució de cada país al pressupost co-
mú. És clar que hi haurà països que dona-
ran més del que rebran i viceversa. Es
deixa marge, igualment, perquè els diners
puguin sortir també, en part, de noves
fonts d’ingressos comunes com, per
exemple, impostos.

a més!
PROPOSTA 
FRANCOALEMANYA

L Un 80% del fons es
destinarà als estats 
i un 15% serà per
ajudar el sector privat

El mecanisme
compta amb l’aval de
pràcticament tots els
països membres
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a crisi de la Covid-19 ha po-
sat de manifest que el mo-
del econòmic d’Andorra, ex-
cessivament centrat en

unes àrees d’activitat molt concretes, ne-
cessita més que mai una transformació
que li permeti diversificar-se en nous àm-
bits. De fet, ja fa temps que el país tre-
balla en la implantació d’aquest nou mo-
del, però un cop superada la pandèmia i
els seus efectes econòmics és molt pro-
bable que aquest procés de transforma-
ció s’acceleri encara més. L’objectiu és
que, davant una possible nova situació
com la que hem viscut en aquests dos
darrers mesos i mig, determinats sectors
–no només els nous, sinó també els de
caire més tradicional– puguin continuar
amb la seva activitat. 

La potenciació del comerç en línia, per
exemple, serà una de les qüestions que
caldrà tenir en compte. Precisament amb
l’objectiu d’obrir les portes del mercat in-
ternacional als productes del país, la pa-
tronal ha començat a treballar en una
plataforma nacional de venda en línia.
Aquest és el projecte que volen imple-
mentar els empresaris a mitjà termini i
que pot servir com
a motor per reacti-
var l’economia del
Principat després
de la crisi del coro-
navirus.

La iniciativa, en-
capçalada per la
Confederació Em-
presarial Andorrana
(CEA) i la Cambra
de Comerç, encara
es troba en un es-
tadi molt incipient,
però l’objectiu és
crear una platafor-
ma unificada nacio-
nal en què les peti-
tes, mitjanes i
grans empreses pu-
guin presentar els
seus productes per
tal de donar-los sortida no tan sols dins
les fronteres, sinó també als països
veïns, com ara Espanya o França i, fins i
tot, de la resta d’Europa. 

En tot cas, el ministre de Presidència,
Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ad-
voca per un pla de reactivació a mitjà i
llarg termini, que serveixi per aportar soli-
desa a l’economia. “Ara el que estem
fent és una reobertura de l’activitat, però
no una reactivació”, avisa. Un cop supe-
rats els primers efectes de la crisi, afe-
geix, caldrà plantejar “quins projectes i
quines decisions estratègiques es pre-
nen pel que fa a país i en quins sectors”,
perquè hi hagi “un reforçament d’aquells
àmbits que són més dependents del tu-
risme”, i alhora es posi damunt de la
taula “quins d’altres es poden impulsar,
que potser eren sectors que s’estaven
valorant i que ara, de manera clara, pas-

CAP A UN NOU MODEL?

La potenciació del
comerç en línia serà
una de les qüestions
a tenir en compte

CONCLUSIÓ

Amb la reobertura
de l’economia no n’hi
haurà prou, caldrà un
pla de reactivació

La crisi provocada pel coronavirus ha posat de manifest la necessitat de
diversificar l’economia del país i de modernitzar els sectors tradicionals d’activitat

L
A diferència de la crisi del 2008, que va
tenir uns efectes que es van allargar du-
rant anys, amb una recuperació lenta i
gradual, la nova crisi del coronavirus, que
ha tingut conseqüències devastadores en
molt poc temps, podria en canvi anar se-
guida d’un període de retorn a la normali-
tat molt més ràpid. Així ho han apuntat di-
ferents experts, però tot dependrà,
evidentment, que no es produeixin nous
rebrots a la tardor, una cosa que, ara com
ara, la comunitat científica no pot assegu-
rar al 100%. En cas d’una nova onada, pe-
rò, es tindria ja una primera experiència
de com gestionar la situació, i tant el Prin-
cipat com els països de l’entorn estarien
molt més preparats, sense necessitat d’a-
turar totalment l’economia.

a més!
UNA CRISI DIFERENT
A LA DEL 2008
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sen a ser prioritaris perquè tenen tot el
sentit del món”. 

Gallardo subratlla que “si alguna cosa
deixarà aquesta crisi en evidència és que
a Andorra fa falta més que mai una diver-
sificació des del punt de vista econò-
mic”. Sobre possibles nous sectors que
es puguin incorporar al teixit econòmic
andorrà, el ministre apunta, per exemple,
“tots aquells més vinculats a la nova
economia de valor, és a dir, no tant l’eco-
nomia productiva, sinó la que està més
relacionada amb el coneixement i no tant
al producte o servei”. Gallardo recorda
que ja s’estava treballant en algunes lí-
nies que apuntaven en aquesta direcció,
“i potser això el que farà serà reforçar
aquesta aposta d’una manera més deci-
dida, o amb un calendari més accelerat
que el que inicialment, a principi de legis-
latura, es plantejava”. 

En aquest sentit, convé remarcar que
a l’inici del present mandat, l’executiu va
dissenyar un full de ruta “molt vinculat a
la necessitat de diversificar el model eco-
nòmic”, assenyala Gallardo. “Nosaltres
vam fer una aposta sobre la base dels
àmbits de diversificació que el propi sec-
tor privat andorrà ja havia apuntat, per-
què s’havia treballat des de la patronal,

des de societats com Actua, des de l’em-
presa familiar... el teixit productiu del pa-
ís ja feia temps que reflexionava i apun-
tava certs sectors com a possibles
nínxols de mercat, i el que fem nosaltres
és incorporar-los com a prioritaris pel
que fa a diversificació”, afegeix. 

Tot aquest treball s’havia plasmat en
un calendari que calia desenvolupar al
llarg de tota la legislatura, i més enllà, i
que ara, en opinió del titular d’Economia,
“s’haurà d’accelerar. És fàcil pensar que
hi haurà un canvi de model quant al turis-
me en termes internacionals: des del
punt de vista de la mobilitat, del que es-

pera el turista quan es desplaça. Això
transformarà sens dubte aquest sector”,
agrega Gallardo, que confia que Andorra
“es pugui adaptar a aquests canvis”, per-
què “aquí hi tenim una oportunitat inte-
ressant”. Amb tot, creu també que, sigui
com sigui, el Principat “s’ha d’obrir a
nous sectors per poder compensar tot
allò relacionat amb el turisme, davant
una possible davallada”. Per això, con-
clou, “cal reforçar, d’una banda, els sec-
tors més madurs que tenim i, de l’altra,
obrir-ne de nous”. 

El Govern treballa
en un full de ruta de
diversificació, que
s’haurà d’accelerar 

La clau es troba a
reforçar aquells
sectors més madurs
i crear-ne de nous
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