
Honorable vicepresident Aragonès, Honorable consellera Budó, Honorable conseller        
Tremosa i Honorable conseller Sàmper 

 

 

Les empreses de Distribució alimentària i begudes de la Cerdanya i Ripollès sotasignants, ens              
dirigim a Vostès per què al llarg de les darreres setmanes sembla que no existim. 

Quan el 22 desembre passat Vostès van decidir tancar les nostres comarques sense cap avís,               
ens van deixar amb les nostres neveres i magatzems plens i comandes anul·lades. A partir               
d’aquell moment, hem anat veient com es dibuixaven els paquets d’ajuda i nosaltres no hem               
aparegut en cap. 

Nosaltres som un esglaó més en la cadena per què els productes arribin a comerços, hotels,                
bars i restaurants. Si nosaltres no hi som, els productes no arriben. Per tant, amb els hotels,                 
bars i restaurants, cases de colònies, albergs,..tancats, les empreses de distribució de producte             
de consum alimentari i de begudes en aquests establiments, ens hem vist igualment             
perjudicats. 

El tancament constant a les nostres comarques des del mes d’octubre fins el tancament total               
del 22 de desembre al 6 de gener, i el nou confinament i tancament parcial d’establiments fins                 
el 24 de gener, ha provocat grans pèrdues en el nostre sector empresarial, superiors al 60%. 

Som conscients de la situació sanitària que vivim, però això no és excusa per fer una pèssima                 
gestió de la situació que està provocant que les empreses del territori anem camí del               
tancament. 

Per a tot això, demanem, que es tingui en compte la Distribució Majorista d’alimentació i               
begudes, i que se’ns inclogui en les ajudes passades i futures. 

Si vostès ens volen escoltar, els hi podrem explicar les característiques del nostre territori i les                
costums pròpies de la Cerdanya i del Ripollès. Si ens escolten podran fer una gestió més adhoc                 
al territori, i les empreses els hi podrem agrair. 

Si no actuem de manera ràpida, passarem de l’emergència sanitària, a la social i econòmica,               
per acabar en una emergència humanitària. Som moltes les famílies que vivim d’aquest sector. 

Agraïm el seu temps i esperem una resposta de la manera més ràpida possible. 

 

Atentament, 

 

Ripollès-Cerdanya 18/01/2021 



 

ARPA PRODUCTES IBÈRICS - RIPOLL 

BEGUDES ORTÉS - CAMPDEVÀNOL 

BEGUDES GRUP URTG 2000 - SANT JOAN DE LES ABADESSES 

CÀRNIQUES CADI LA TOSA - PUIGCERDÀ 

CARNS I ELABORATS CERDANYA - ISÒVOL 

CÀRNIQUES BALTASAR - RIPOLL 

DELTER ALIMENTACIÓ - RIPOLL - PUIGCERDÀ 

EMBOTITS FLORENCI FONT - RIPOLL 

GALISMAR - RIPOLL 

GOURMET CERDÀ - PUIGCERDÀ 

MOLÍ DE GER S.C - GER 

RAMON ROVIRA - PUIGCERDÀ 

REFILAT - PUIGCERDÀ 

SERVIPA CERDANYA - PUIGCERDÀ 

SED DISTRIBUCIÓ - PUIGCERDÀ 

SERHS-FRUITES CAPDEVILA - RIPOLL 

VINS GUILLAMET - RIPOLL 

VICOMFRED - RIPOLL 

..., etc 

 

Amb el suport: 

EMPRESARIAT CERDANYA 

UIER RIPOLLÈS 

 

Ripollès-Cerdanya 18/01/2021 


