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Benvolgut/da  
 
En la vostra condició de responsable associatiu del sector del transport de mercaderies per 
carretera a Catalunya volem fer arribar  el nostre reconeixement al col·lectiu empresarial i 
professional que representeu per la tasca indispensable que duu a terme diàriament per 
mantenir en funcionament el nostre país.  
 
Aquest reconeixement esdevé, si cal, més justificat, davant les circumstancies adverses 
derivades de la extensió del coronavirus SARS-COV-2 i que us estan afectant de forma  
negativa. Volem encoratjar-vos per tal que mantingueu el vostre nivell de servei a la 
ciutadania i al sistema productiu, sense el qual la continuïtat de la  vida econòmica i social 
esdevé absolutament inviable.  
 
El Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat estan preparant un  conjunt de mesures 
que es faran publiques progressivament adreçades a esmorteir  l’impacte econòmic que per 
a les empreses del nostre país té aquesta situació d’emergència. Sens dubte permetran 
afrontar amb millors condicions els seus efectes negatius. 
  
Cal extremar, pel que fa a les vostres activitats i sobre tot pel que fa a les persones que 
treballen al vostre sector, les mesures de precaució i de protecció davant la epidèmia.  
 
Davant de qualsevol símptoma de contagi, cal que us adreceu als nostres serveis de salut, 
que disposen de les  millors eines per controlar la situació i minimitzar els perjudicis. Us fem 
arribar un element informatiu que podeu reproduir i fer arribar a empreses i professionals.  
 
Les prediccions apunten a un possible empitjorament de la situació i un increment dels 
contagis. Però en  qualsevol cas i seguint en tot moment les indicacions de les autoritats 
sanitàries, cal mantenir la normalitat en la mesura que sigui possible, ja que de la vostra 
feina depèn en part la tranquil·litat de la societat. No dubteu en cap moment en adreçar-vos 
al nostre Departament, ja que en tot moment comptareu amb la nostra col·laboració en la 
recerca de solucions i l’obtenció de criteris d’actuació.  
 
Tot pregant-vos la difusió d’aquesta comunicació entre els vostres associats, resto a la 
vostra disposició per  a qualsevol aclariment o qüestió  que preciseu i aprofito l’avinentesa 
per fer-vos arribar una salutació cordial.  
 
Atentament, 

 
 
David Saldoni de Tena 
Director General de Transports i Mobilitat 
 
Signat electrònicament 
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