
                              Associació Unió de Bars 
                                                Andorra la Vella 22 de Desembre del 2020 
 

 
Benvolguts companys / es, 
 
Volem fer un resum de com hem actuat fins ara, perquè tingueu una referència del que s’ha fet fins 
al moment i poder prendre una decisió que probablement sigui dura. 
 
Ja fa un parell de mesos, vam començar una carrera per defensar el nostre sector de les mesures 
restrictives promogudes pel Govern per tal de controlar la pandèmia de la Covid-19, mesures que 
des d'un primer moment vam trobar desproporcionades i poc justificades en relació als contagis en 
el nostre sector. 
 
En aquest temps, hem parlat directament -en una primera reunió- amb el Molt Il·lustre Cap de Govern 
Sr. Espot, el Min. Benazet i el Min. Gallardo, així com, en les últimes setmanes, amb els representants 
parlamentaris tant de el Grup de la Majoria, els Srs . Naudi, Enseñat i Costa, com de l'oposició, els Srs. 
Lopez i Padreny. Ens hem reunit també amb la Unió Hotelera i amb diferents empresaris de sector. 
Hem aconseguit tenir una comissió setmanal amb Sanitat i Indústria, amb uns resultats que podríem 
considerar, com a mínim, adequats i beneficiosos per al nostre sector. Malauradament, després de 
la primera reunió ens has estat del tot impossible acordar-ne cap més, ni amb el Min. Gallardo , ni 
amb el Secretari d'Estat, el Sr. Bartolomé, i en conseqüència hem desistit d’intentar-ho més, ja que 
considerem que no se'ns vol tenir en compte i que no hi ha cap interès per la seva part en atendre 
les nostres demandes. 
 
També, com sabeu, hem estat en pràcticament tots els mitjans de comunicació defensant 
constantment les vostres peticions i donant veu a la nostra Associació i al nostre sector. 
 
Des de l’Associació seguirem buscant millores contínues amb el Min. de Salut setmana a setmana, 
com fins ara. No obstant, a nivell econòmic, seguim trobant-nos amb el silenci per resposta. 
 
Després d'aquest petit resum, i donades les circumstàncies actuals en què ens trobem, arribem a la 
conclusió següent. 
 
En l'anterior convocatòria de protesta que es va organitzar, no vam considerar oportú participar, ja 
que estàvem enmig de les converses per buscar alguna solució i no vam creure que fos el millor 
moment per convocar una protesta. Però a partir d'aquest moment, us comuniquem que 
l'Associació, sense ser qui promogui cap acció, donarà el seu suport a qualsevol tipus de mobilització 
popular en el cas que aquesta es produís, com a mostra de suport al nostre col·lectiu. 
 
L’Associació no pot promoure cap acció, ja que no disposa de l'entitat econòmica, ni logística, ni de 
cap tipus d'assegurança de responsabilitat civil per promoure o convocar cap manifestació o 
protesta pública. Això no impedeix que col·labori o participi com un més en el cas que es produís. 
 
Hem fet la feina el millor que hem sabut i continuarem fent-la sempre que comptem amb el vostre 
suport.  
Felices festes a tothom. 
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