
Benvolgudes i benvolguts,


El dimarts dia 14 d’abril les empreses podran tornar a l’activitat després 
del període de confinament total decretat pel Govern de l’Estat. En 
aquest sentit, ens agradaria traslladar-vos que aquesta decisió a nivell 
empresarial i econòmic és necessària però a nivell sanitari no és 
recomenada.


Com que estem en una situació altament complexe i difícil de gestionar, 
entenem que les autoritats comarcals i les opinions dels experts sanitaris 
siguin contràries al retorn de l’activitat, com així ho han manifestat. Per 
les empreses, però, la situació de tancament per un període més llarg de 
temps pot portar-les a no poder fer front a les seves obligacions 
dificultant-ne la seva continuïtat.


En aquest marc, voldríem traslladar-vos la necessitat de que siguem 
altament responsables i que es prenguin totes les mesures necessàries 
per facilitar el retorn al treball. És un moment en el que ens toca una 
vegada més fer un exercici d’enorme resposabilitat, fins i tot, havent 
d’assumir uns costos que en d’altres països s’han suportat per part de 
l’Estat i amb més incerteses que mai a nivell normatiu i una vegada més 
amb sensació d’improvització.


El Consell Empresarial d’Osona, Creacció i Cambra de Comerç hem 
elaborat un protocol d’actuació davant el retorn a l’activitat. El podreu 
trobar a la nostra web. Us traslladem la necessitat que parleu amb els 
vostres serveis de prevenció i amb els vostres assessors laborals per tal 
de que els protocols es compleixin i que es facin les formacions 
necessàries als treballadors, en primer lloc per garantir la seguretat de 
tothom i en segon lloc per evitar possibles responsabilitats.


Contiuem amb la nostra tasca de representativitat i de col.laboració amb 
totes les entitats del territori així com de col.laboració en diferents 
projectes.


Comunicar-vos, també, que hem creat un espai a la pàgina web en el 
que totes les empreses associades pogueu informar de productes o 
serveis específics per aquesta situació. Per poder-ho fer us heu de posar 
en contacte amb nosaltres via correu electrònic a l’adreça 
comunicacio@cedosona.org.


Consell Empresarial d’Osona
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