
                                                                                  Sant Cugat del Vallès, 27 d’Octubre 2020 
 
 
 
Benvolguts, 
 
 
 
Ens adrecem a vosaltres per mostrar-vos la nostra preocupació davant del nou tancament 
dels nostres Centres, i la poca visibilitat que aquest fet està tenint en tots o gairebé tots 
els medis. 
Entenem que ens trobem en una situació excepcional, complicada i delicada i que és 
responsabilitat de tots i cada un de nosaltres de garantir la màxima implicació i 
compliment de totes les mesures que son al nostre abast per que aquesta situació millori. 
 
Tots els nostres Centres i Professionals hem vetllat des de el 1r moment per que així sigui. 
NO ENTENEM EL NOSTRE TANCAMENT ACTUAL. Des de el minut zero hem realitzat una 
forta inversió econòmica per adequar els nostres Centres, adquirint i aplicant tots els 
materials d’higienització i protecció necessaris, ús de mascaretes tant per nosaltres com 
per els i  les clientes, gel hidroalcohòlic a l’entrar i sortir del centre, desinfecció dels 
espais, ventilació...els nostres espais son espais segurs i nosaltres no hem deixat de ser 
Professionals responsables, pel nostre bé, pel bé dels i les nostres clientes, pel bé de la 
societat on vivim! I no cal parlar de l’afectació econòmica que aquest 2n tancament ens 
suposa... 
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. 
 
A Sant Cugat del Vallès som moltes les professionals que ens veiem afectades, per això, 
en un intent de no estar parades de nou esperant que passin els dies, ens adrecem a 
vosaltres per demanar-vos que feu sentir la nostra veu, agraïnt infinitament la vostra 
atenció i restant a la vostra disposició per tot el que cagui. 
 
Elisabet Berge, Marta Rosinyol, Silvia Collar , Roser Muñoz, Montse Muñoz 
Empresàries i Esteticistes de Sant Cugat del Vallès. 
 
 
 
 
 


