Hble. Sr./a
Rialp, 19 de novembre de 2020
Hem tingut coneixement de la resolució comunicada aquest migdia respecte l’entrada
en vigor de la primera fase de desescalament de les restriccions per causa de la pandèmia de la
COVID-19 així com de les següents fases i les diferentes mesures que es van aplicant a cadascuna
d’elles.
Respecte aquesta decisió voldria, en primer lloc, felicitar i agraïr als responsables tècnics
i polítics per la gran i àrdua tasca que estan duent a terme en aquesta situació tant greu i
inesperada i que tants problemes de salut está causant a tantes persones. També considerar
molt favorablement i necessària la decisió de permetre l’obertura parcial de bars, restaurants i
hotels ja que en molts casos es tracta de la única font d’ingressos de moltes famílies de les
nostres comarques.
Dit això, i des de la meva responsablilitat política en el municipi de Rialp
voldria fer-vos arribar el mes absolut rebuig a les mesures respecte la mobilitat de les persones
pel que respecta a l’impediment de poder accedir a les Estacions d’Esquí fins ben entrat el mes
de desembre, en el millor dels casos
A les comarques de l’Alt Pirineu hem viscut aquesta pandèmia amb una
incidencia molt més lleu que a la resta de Catalunya i, complint escrupulosament les mesures de
seguretat decretades pels responsables polítics, hem pogut mantenir aquest estiu, una activitat
económica principalment centrada en el turisme que ha permés la superviència de la pràctica
totalitat de les empreses del sector sense que,tot i la gran afluencia de visitants de la resta de
Catalunya i Espanya, s’hagi detectat, tot i els casos declarats, un empitjorament de la situació.
Creiem imprescindible avançar la possibilitat de rebre visitants abans de les
dates indicades ja que, per a la pràctica totalitat dels empresaris del sector, perdre la temporada
d’hivern suposarà un greuje en molts casos insuperable, ja que l’inici de la temporada en les
dates de l’anomenat “Pont de la Puríssima” suposen un percentatge molt important de l’activitat
de la totalitat de la temporada. Creiem que s’ha de tenir en compte l’enorme esforç dut a terme
pels responsables de les Estacions d’Esquí per assegurar les seves instal·lacions per a garantir la
pràctica segura de la seva activitat tal i com ho acrediten les certificacions emeses pels
organismes responsables i per aquestes empreses (entre elles l’empresa pública Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya) haver de mantenir les plantilles de personal necessàries per al
funcionament de les instal·lacions sense poder obrir-les serà enormement gravós. En la mateixa
situació es trobaran la resta d’activitats relacionades directament amb el sector: ( escoles
d’esquí, monitors d’esquí, etc.)
Per tot l’exposat, i traslladant no solament la meva preocupació sino la de la totalitat de les
persones que viuen i treballen al municipi de Rialp, prego amb insistència que s’estudii
novament aquestes mesures i es tingui en compte l’exposat per reconsiderar el permetre
accedir a les Estacions d’Esquí , si la climatología ho permet, a partir del dia 1 de desembre i, en
tot cas, la setmana del 6 i 8 desembre
Atentament
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