
GRUP DE CENTRES DE BELLESA, TERÀPIES NATURALS I TATUATGES 
DE CATALUNYA AFECTATS PER LES NOVES RESTRICCIONS DEGUDES AL 

COVID-19. 
 
A L’AJUNTAMENT DE BERGA  
  
 
ANTECEDENTS:  
 
Atès que ens trobem en una situació absolutament excepcional i en la qual els centres 
d’estètica i bellesa s’han vist abocats al tancament d’acord amb les resolucions 
dictades pels òrgans competents i que es resumeixen en l a Resolució SLT/2546/2020, 
de 15 d'octubre, modificada per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, va 
adoptar una sèrie de noves mesures de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, que varen implicar la 
suspensió de les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que es 
poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a 
l'establiment amb cita prèvia i la obligació als centres d'estètica i bellesa de no oferir 
els seus serveis, per el contacte personal proper que els mateixos impliquen.  
 
 
Els Centres d’Estètica, de Salut i de Bellesa de la ciutat de Berga i mitjançant missiva, 
posen de manifest a l’Alcaldessa la voluntat de posar sobre la taula la situació que 
s’està vivint des del sector.  
 
En aquesta línia es detallen els següents extrems:  

 
“Som conscients de la realitat que vivim, i sabem que 
col·lectivament cal garantir la seguretat de totes les nostres 
veïnes i veïns.  
 
Des que vam poder tornar a obrir, totes (sense excepció) hem 
garantit les mesures de higiene i seguretat que calen per ajudar 
a prevenir el virus. Hem netejat i desinfectat curosament entre 
clients (cosa ja habitual als nostres centres abans del Covid_19), 
hem invertit en tot el necessari per garantir un espai segur i això, 
ens ha suposat, entre d’altres, no poder atendre la mateixa 
quantitat de clientes que abans, amb la conseqüent repercussió 
econòmica que això comporta. 
Així, sense cap brot de Covid_19 sortit dels nostres centres, hem 
demostrat que podem treballar estant en contacte estret amb 
els i les clientes i per tant, que els nostres espais són segurs. 
 
Malgrat tot, ens obliguen a tancar de nou, no entenem el perquè 
d’aquesta restricció que ens afecta i ens assenyala tant 
directament. Però si que en patirem les conseqüències aviat. 



  
A Berga som moltes les professionals que ens veiem afectades i 
darrera d’aquests negocis hi ha famílies que pateixen a nivell 
laboral, econòmic i psicològic. En el seu moment, tot i tenir 
tancats els nostres establiments vam continuar pagant els 
lloguers, així com els subministres i el material. En aquests cinc 
mesos de re-obertura havíem aconseguit començar a remuntar 
del que ens semblava impensable que tornés a passar, i aquí 
estem. Un nou tancament ens farà tornar enrere, ens preocupa 
molt pensar que, de nou, enlloc de 15 dies es convertirà en un 
passar dies sense saber quan podrem tornar a la “nova 
normalitat”. 
  
Totes hem de seguir mantenint la família, pagar hipoteques i 
d’altres despeses 
invertit en tot el necessari per garantir un espai segur i això, ens 
ha suposat, entre d’altres, no poder atendre la mateixa 
quantitat de clientes que abans, amb la conseqüent repercussió 
econòmica que això comporta. 
Així, sense cap brot de Covid_19 sortit dels nostres centres, hem 
demostrat que podem treballar estant en contacte estret amb 
els i les clientes i per tant, que els nostres espais són segurs. 
  
Per segon cop en un any, estem aturades sense la possibilitat 
d’ingressar ni un sol euro. Els nostres negocis, a diferència de la 
restauració, no permeten cap mena de servei per emportar o en 
la distància.” 
  
Per això, en un intent de no estar parades de nou esperant que 
passin els dies, ens adrecem al Plenari de l’Ajuntament de 
Berga, a través de la unió espontània d’estètiques de tot el 
principat de Catalunya, i ens posem en contacte amb el nostre 
ajuntament per tal de proposar-los que resolguin els següents 
acords:  
  
 

1. Treballar per tal que hi hagi una dinamització del 
sector (a través del conveni signat amb 
BergaComercial) per a revertir la situació en la qual es 
troben a dia d’avui els comerços i establiments que 
treballen ens els àmbits, no menys importants, de la 
salut, la bellesa i l’estètica.  
 

2. Demanem explícitament la resposta que avala el 
tancament dels centres d’estètica arreu del territori, 
per tal de poder fer les valoracions que com a persones 



directament interessades necessitem per tal de poder 
defensar els nostres drets.  
 

  
3.  Fer arribar la nostra veu al Departament d’Empresa, 

així com a la Direcció General de Comerç i Artesania de 
la Generalitat de Catalunya per tal de que es tingui en 
compte la situació d’aquest col·lectiu. Així mateix, 
demanem que no es mantingui el tancament dels 
nostres centres d’estètica.  

 
4. Comunicar la present resolució i l’acord pres al 

Departament d’Empresa de la Generalitat de 
Catalunya, a la totalitat de persones interessades, així 
com també al Consell Comarcal del Berguedà. 
 

Berga, Dijous, 5 de novembre de 2020   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 


