NOTA DE PREMSA de

l’Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Activitats de Muntanya

LA PRIORITAT DE LES ESTACIONS D’ESQUÍ DE CATALUNYA ÉS LA SALUT DELS NOSTRES VISITANTS,
DELS NOSTRES TREBALLADORS I DE TOTES LES PERSONES QUE VIUEN A L’ENTORN
Les estacions d’esquí de Catalunya hem decidit no obrir abans del dia 9 de desembre, sempre que s’hagi
passat al tram 2 (confinament comarcal) i les condicions de neu ho permetin.
Aquesta decisió està basada en la prudència i la nostra primera prioritat, que és la salut dels nostres
visitants, dels nostres treballadors i de totes les persones que viuen a l’entorn.

-

Hi ha el compromís de tots els actors de la muntanya de seguir i donar suport a totes les directrius
i recomanacions que rebem de les autoritats.

-

No ens sembla raonable obrir amb el pic d’afluència previst en un moment on hem de validar el
funcionament de tots els protocols que hem establerts per protegir els nostres visitants,
treballadors i entorn.

-

Prenem aquesta decisió a fi de preservar tota la resta de la temporada atès la importància cabdal
que te el sector per a l’economia de la muntanya alhora que donem suport al Govern en la lluita
contra la pandèmia.

-

En aquest sentit, demanem als nostres visitants que segueixin en tot moment les directrius que
trobaran detallades a les estacions a fi d’aconseguir entre tots preservar la seguretat sanitària i
amb ella l’activitat que tots desitgem.

Hem comunicat la nostra decisió al departament de Salut, qui ha manifestat el seu agraïment i avinença
amb la decisió del sector, que ve a donar suport a la línia de prudència que tothom ha de tenir, per tal de
continuar treballant pel control de la pandèmia.

Així doncs, us animem a venir a les nostres estacions tan aviat com sigui possible, en les que trobareu un
entorn segur per poder gaudir plegats de l’esquí que ens ofereix el nostre país.

SALUT I BONA ESQUIADA

