Carta oberta a tots els propietaris i propietàries de locals comercials

Estimats/des propietaris/àries de locals comercials,
Com bé sabeu, la gran majoria de comerços fa dos mesos que no facturem. Per
aquest motiu, heu estat molts els que heu ajudat d'una manera o altra als comerciants
ajustant les quotes de lloguer i, jo com a president de l'Associació de Comerciants del
Vendrell i en nom de tots els membres de la Junta vull agrair la vostra col·laboració.
Sembla que si tot va com ens agradaria, a partir del proper 11 de maig arribarà el
desitjat desconfinament, però malauradament la immensa majoria dels vostres
inquilins es troben en situacions molt complicades, tan complicades que podem parlar
de situacions irreversibles. Estic segur que ni nosaltres com a empresaris ni vosaltres
com a llogaters i vilatans volem que això passi.
Per posar-vos un exemple puc anomenar-vos, als comerços de roba o sabateries que
se'ls ha quedat tot l'estoc d'una temporada completa a les prestatgeries; els
restauradors que se'ls ha malmès tot el producte fresc del qual disposaven; les
perruqueries també que han realitzar una inversió de molts diners per a l'adquisició
d’articles de protecció i obrir els seus establiments amb les noves mesures de
prevenció establertes. I així amb tots els sectors comercials de la nostra vila.
Es parla molt de la nova realitat, però, què vol dir la nova realitat? La nova realitat és
no poder omplir els nostres negocis de clients, no poder omplir les terrasses, no poder
vendre tot allò que ens ha quedat a les nostres vitrines perquè ha passat de moda o de
temporada.
Un altre punt de la nova realitat és que gran part de la ciutadania ha patit la falta
d'ingressos durant dos mesos, ha tingut retallades en el seu salari o, en el pitjor dels
casos, han estat acomiadats i acomiadades. Aquesta situació no ens dóna
perspectives de recuperació ni a curt ni a mitjà termini.
No voldria fer-me més extensiu, només és una mostra del que estem patint i del que
ens queda encara per viure. És per aquest motiu pel qual us demano que, si us plau:
Ateneu a les sol·licituds de reducció temporal de les quotes de lloguer amb caràcter
excepcional fins a finals d'any com a mínim. Entenem que a ningú li agrada perdre
ingressos però, si mireu per la finestra amb els ulls ben oberts, veureu que si el vostre
local es queda buit, serà difícil que algú estigui disposat a llogar-lo, ja que els moments
són complicats. En canvi els inquilins que hi són ara estan carregats d'optimisme i de
moltes ganes per tirar endavant. Veureu que la nostra voluntat és que tots els locals
estiguin ocupats amb comerç actiu i responsable, però ara més que mai ens
necessitem els uns als altres, si us plau, formeu part la de vacuna de la Covid pel
comerç i valoreu positivament aquesta necessitat unànime del comerç.
Gràcies per aquests minuts que ens heu dedicat, voldria acomiadar-me desitjant-vos
salut i bona feina.
Atentament,
Salvador Rodríguez
Centre d’Iniciatives i Turisme del Vendrell
www.citvendrell.cat

