Molt Honorable President de la Generalitat, Sr Quim Torra

Som els empresaris d’ Hostaleria de Lleida, vam tenir l’honor de comptar amb la seva presencia a
l’acte del nostre 40 aniversari, fa dos anys, a Bellvís.
Estem en una situació excepcional, mai imaginada. En aquests moments la Conselleria de Salut ha
estimat que l’àrea sanitària de Lleida és quedi en la primera fase.
Nosaltres pensem que tenim raons per demanar-li que exigeixi a la Consellera de Salut que li
expliqui per que a Lleida no podem passar de fase, potser amb més detall, pot reconsiderar-ho.
Nosaltres hem intentat que ens expliquin els motius, però ni el delegat de govern a Lleida, amb
molt bones paraules, ni la delegada de salut, ens han convençut.
Tampoc hem vist com l’Alcalde de Lleida hagi, ni tant sols, preguntat que està passant a l’àrea de
salut en la qual ell és l’Alcalde de la Capital.
Pel que hem vist als mitjans, els principals motius que s’exposen, son una festa d’aniversari, un
focus a una empresa agroalimentària, i un altre a una residencia. Per nosaltres una cortina de fum,
ja que considerem que es podem fer accions molt concretes per aïllar la infecció.
No se’ns passa per alt el risc de la població flotant dels temporers, que no s’ha fet esment als
mitjans.
No pretenem que es relaxin les mesures, la Conselleria son els experts, demanem precisió i
transparència President.
En aquests moments Catalunya està passant un calvari amb el tema Nissan. Sols per la seva
informació el nostre sector a Lleida érem, 10.500 treballadors, i necessitem una mica d’atenció. Si,
no l’amenacem amb marxar de Catalunya, per que és casa nostra, però necessitem atenció, de lo
contrari veiem un futur molt incert.
Li demanem que parli amb la Consellera de Salut, per que miri amb més atenció el que realment
està passant a Lleida, com ho pot afrontar sense que el nostre sector hagi de pagar les
conseqüències, i que es reconsideri la prorroga. Que es faci una rectificació pública de les
acusacions d’irresponsabilitat col·lectiva que ha fet la cap del àrea a Lleida, tots els mitjans
nacionals han parlat d’aquest tema i ha causat una greu caiguda d’imatge que perjudica
enormement a la nostra destinació turística, i que es compensi amb campanyes de promoció del
nostre territori.
Esperem la seva resposta
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