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EFECTES NEGATIUS

"El 62% dels projectes enquestats
per la XAC han transformat la
seva activitat adaptant-se a la
situació provocada per la Covid19, dos terços dels quals han
aplicat mesures com el
teletreball"

"Com a conseqüència de la Covid19, un 51% dels projectes
enquestats per la XAC han hagut
de suspendre la seva activitat
ordinària i un terç han hagut
d'aplicar un ERTO superior al 75%
de la plantilla"

"L'impacte de la Covid-19 ha fet
que els projectes aprofitessin la
necessitat d'innovar, aplicar
canvis, reorientar activitats,
reinventar projectes i
reorganitzar-se"

"Quatre de cada 10 projectes
enquestats declaren haver tingut
problemes de tresoreria
immediats, i 7 de cada 10
preveuen tenir-ne en un futur"

"Donats els problemes de
tresoreria derivats de la crisi de la
Covid-19, una cinquena part dels
projectes enquestats ha declarat
haver sol·licitat finançament i
ajuts."

EFECTES POSITIUS

"La majoria dels projectes
enquestats valora positivament
que s'hagi tingut una major
capacitat de repensar
internament els projectes i
l’oportunitat de formar-se en
noves tecnologies"

"De l'impacte de la Covid-19
destaquen valoracions positives
orientades a la transformació
digital, amb la implantació de
mesures com el teletreball i
serveis o venda on-line"

"Aquells projectes que han pogut
continuar amb al seva activitat
han experimentat un descens de
la producció, pèrdua de clientela i
descens d'ingressos"

DETECCIÓ DE NECESSITATS

"L'enquesta realitzada per la XAC
detecta tres grans blocs de
necessitats: propostes
d'intercooperació i suport mutu,
assessorament i formació en
temes de finançament"

"Una de les valoracions que
s'extreu de l'estudi realitzat per la
XAC és el valor que es dona al
treball en xarxa i a la
intercooperació per fer front a
l'impacte de la crisi"

"Una de les necessitats més
importants per a un 42% dels
projectes enquestats és el
finançament per fer front a futurs
problemes de tresoreria i al
descens dels ingressos".

"La incertesa generada amb la
Covid-19 posa en evidència la
necessitat d'aprendre a treballar
amb canvis constants i com
l’enxarxament i la intercooperació
poden facilitar l’adaptació."

"Els resultats de l'estudi posen en
evidència la necessitat del treball
col·lectiu entre administracions,
institucions i entitats
representatives de l'ESS per
donar resposta a les necessitats"

