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Canadell alerta contra un excessiu
“biaix social” dels pressupostos catalans

El president de laCambra deComerç deBarcelona, JoanCana-
dell, diu que està preocupat per la reconfiguració dels pressupostos
de laGeneralitat del 2020, per als quals elGovern ja ha anunciat
una ampliació de 1.230milions. Canadell sosté que falta una quan-
titat de recursosmés granper a l’economia productiva i lamenta el
“biaix social” dels comptes catalans, que a parer seu ja hi era en els
anteriors a laCovid-19. “El pressupost inicial ja tenia un vici en
aquest sentit, però ara aquest vici ens preocupamés”. Va afegir
que, si bé és important destinar recursos a sanitat i educació, també
cal ajudar l’economia productiva. “Estàmolt bé cobrir l’àrea social,
però si no impulsem l’àrea econòmica, la recaptació amitjà o curt
termini nopermetrà fer aquesta aportació a l’àrea social”, va asse-
gurar . “Ens preocupa que realment hi hagi unbiaix, una vegada
més, cap a unpressupostmolt social i poca reactivació de l’econo-
mia, va afegirCanadell, que va demanarmésdotació per a les con-
selleries d’Empresa, PolítiquesDigitals i Territori. / EuropaPress

PMMT dissenya hospitals per afrontar la pandèmia

Edificis contra la Covid-19

ROSA SALVADOR
Barcelona

Lapandèmia ens ha fet
conscients de les for-
talesesdel sistema sa-
nitari, però també de
les debilitats: “que ha

d’estar preparat per fer front a
emergències no en qüestió de
mesos, sinó de dies”, assenyalen
Patricio Martínez i Maximià
Torrella, socis de l’estudi d’arqui-
tectura PMMT. La firma està es-
pecialitzada en la construcció de
clíniques i hospitals (el sector li
aporta un 90% de la facturació) i
ha aprofitat la pandèmia per dis-
senyar tres nous models d’hospi-
tals focalitzats a gestionar una si-
tuació límit com la que el sistema
sanitari va patir a l’abril.
El primer seria l’iCovid Hospi-

tal System: un gran hospital per
centralitzar tots els pacients
d’una zona i, d’aquesta manera,
evitar el col·lapse total del siste-
ma de salut. El segon model,
l’iCovid Compact, es construiria
al costat dels hospitals actuals,
perquè puguin funcionar nor-
malment sense l’amenaça del vi-
rus però aprofitant-ne tots els
serveis. Finalment, l’iCovid Coixí
de Seguretat, gira entorn d’un
disseny per permetre una trans-

formació ràpida del centre que es
dissenya per als complexos de
nova construcció o per remode-
lar els actuals.
“Són propostes que busquen

evitar els hospitals de campanya
que hem vist els últims mesos i
que tenen com a objectiu perme-
tre una feina segura als sanitaris i
donar confort als pacients.Amés,
amb la construcció industrialit-
zada, un compacte de 4.000 m2

de nova planta podria estar a

punt en quatre o cinc mesos, da-
vant l’any imig habitual del siste-
ma constructiu tradicional”, as-
senyala Torrella.
A Espanya, reconeixMartínez,

aquest és l’hospital que s’adapta
millor a les necessitats de la sani-
tat pública,mentre que a Llatino-
amèrica o l’Àfrica, països amb
una estructura sanitària pobra en
què l’estudi fa lameitat de la seva
facturació, seria l’iCovid Hospi-

tal System el més adequat. “En
els anys de crisi vam arribar a te-
nir un 90%de la facturació a fora,
però ara hem crescut molt a Es-
panya i hem obert oficina a Ma-
drid”, assenyala.
La firma, que va facturar l’any

passat 3 milions d’euros, té entre
els seus clients els grans grups de
la sanitat privada com Vithas o
Quiron, així com amb firmes lo-
cals importants com ara Grup
Corachán, Creu Blanca, Institut
Marquès o Clínica de Girona, un
centre en què ja han aplicat el seu
iCovid Airbaig.
“Hem destinat el confinament

a innovar” reconeix Torrella: en
lloc d’aplicar un ERTO als 35 tre-
balladors, es van centrar a dis-
senyar els nous conceptes. L’R+D
ésunaactivitat de la firma, que si-
multaniegen amb la docència i la
producció. El seu focus ha estat
principalment en l’estudi dels
materials per fer edificis saluda-
bles. “Influeixen enmolts àmbits,
com els corrents electromagnè-
tics i la contaminació de l’entorn,
i afecten la salut de les persones i,
a les oficines, a la sevaproductivi-
tat”, assenyala Martínez. “Per ai-
xò, PMMT està creixent també
com a consultora per a altres es-
tudis que no tenen la nostra espe-
cialització”, assegura Torrella.
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La immobiliària catalana obre un centre
de 2.000metres quadrats aMadrid

La immobiliària catalana Aticco ha obert un nou centre d’ofici-
nes aMadrid. El recinte, situat al barri de Salamanca, disposa de
2.000m2 de superfície, repartits en oficines privades i zones co-
munes de feina, sales de reunions i espais diversos completament
equipats, a més d’una cantina, zona de cafeteria i una terrassa.
Amb l’obertura d’aquest nou centre, la companyia d’origen català
assegura que es converteix en l’empresa independent del sector
dels espais de treball flexible més gran a Espanya, amb una super-
fície total de 24.700m2 en les seves set localitzacions. El nou cen-
tre d’Aticco en un edifici del carrerMaria deMolina presentarà
totes les mesures de seguretat anti-Covid-19 perquè els que hi
treballin puguin gaudir d’un espai segur en tot moment. S’han
extremat la neteja i la desinfecció, els poms de les portes estan
adaptats per poder ser accionats amb els colzes i s’han adaptat
normatives perquè els usuaris del centre s’assegurin una higiene
correcta al seu lloc de feina. / Redacció
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Sergi Perelló agafa el relleu de
Carles Sastre coma secretari general

Sergi PerellóMiró (Barcelona, 1972) ha estat nomenat nou se-
cretari general de l’Intersindical-CSC en substitució de Carles
Sastre. La designació va tenir lloc dissabte durant un consell
nacional de l’organització que es va limitar a fer efectiu el relleu
acordat fa ja dos anys al congrés nacional del sindicat celebrat el
2018. Perelló va entrar el 2004 al secretariat nacional de l’Inter-
sindical-CSC, el 2013 es va convertir en vicesecretari general i en
el 2018, en portaveu, segons recorda el comunicat remès pel sindi-
cat arran del nomenament. “El sindicat republicà i de classe vol
continuar treballant en la construcció de la república de la gent
treballadora i fer-ho reforçant les estructures sectorials i territori-
als en tot els Països Catalans”, afegeix el comunicat.
Aquest sindicat va ser el que va convocar formalment a Catalunya
les dues vagues generals encoratjades i seguides per l’indepen-
dentisme. / Redacció
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