NOTA DE PREMSA

La Cambra demana a Govern avançar l’apertura dels comerços i la
restauració per afavorir el consum intern i l’activació econòmica
Comerciants i restauradors reclamen una tercera fase unificada pel proper dilluns 18 de maig

Andorra la Vella, 14 de maig 2020. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis demana a
Govern contemplar l’apertura de més sectors pel proper 18 de maig, concretament els
comerços i les empreses del sector de la restauració. Aquesta està sent una demanda
recurrent i de manifesta necessitat de les empreses usuàries de la Cambra preocupades
per la supervivència dels seus negocis i conseqüentment, per planificar el reinici de
l’activitat econòmica després del confinament.
La Cambra considera que, donada l’evolució de la corba epidemiològica, la incorporació
de més sectors en aquesta tercera fase que s’inicia el dia 18 de maig contribuiria a
fomentar inicialment el consum intern i ajudaria a fer front a la crisi econòmica i social
que se’n deriva com a conseqüència de la crisi sanitària.
Segons Miquel Armengol, president de la Cambra: “Creiem que una tercera fase
unificada beneficiaria enormement la reactivació econòmica. Considerem que la
ciutadania ha respost amb seny i molta responsabilitat a les mesures de prevenció i que
continuarà fent-ho un cop s’activin la resta de sectors. Això sí, cal coresponsabilitat i
actuar segons els protocols determinats per les autoritats sanitàries i, fins i tot, aplicar
sancions si no es compleixen’.
Com a representant de tots els sectors empresarials i conscients de la realitat econòmica
i social, la Cambra es posiciona a favor de:




Reactivar el consum intern incorporant el comerç, la restauració i altres sectors
que afavoreixin la represa de l’activitat econòmica el més ràpid possible
Poder donar servei comercial als visitants de França o Espanya que ja es troben
en una fase verda, a mesura que puguin desplaçar-se a Andorra tot respectant
les nostres mesures de seguretat i els protocols de Salut
Com a última fase, activar altres serveis més vinculats al turisme en general ja
que dependrà directament de les polítiques d’exteriors d’altres països

La Cambra comparteix plenament que el Govern actuï de forma prioritària per preservar
la salut pública dels ciutadans però també considera indispensable que s’actuï en
paral·lel per a l’obertura de les activitats perquè el teixit empresarial del país pugui fer
front a la reducció o minva d’ingressos en què s’ha vist afectat a causa d’una pèrdua
temporal d’activitat, d’una aturada de la producció, o bé, per la impossibilitat d’operar.
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De la bona marxa de l’economia en depenen no només les empreses sinó també el món
laboral, el benestar social i els recursos del país. Per tant, en el context actual és tant
necessària la prudència en la gestió sanitària com l’estímul dels motors de l’economia i
el benestar social.
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