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Barcelona, a 21 de juliol de 2020

Sr. Josep Bellera, president de l'Associació de comerciants de la Zona Alta de Lleida:

Des de la Plataforma Fruita amb Justícia Social i SOS Racisme Catalunya ens posem en contacte
amb vostè per mostrar la nostra indignació davant les irresponsables declaracions fetes al
telenotícies Diari de Nit de Lleida Televisió el passat 12 de juliol, en el marc d'una manifestació
convocada a la Plaça Ricard Vinyes contra les noves mesures de confinament de diversos municipis
a Lleida. En aquestes declaracions, vostè va afirmar que “l''únic puesto d'hosteleria que hi ha focus
són los hostals que tenim els temporers il·legals, perquè estan allí guardats, si no s'escapen...que el
mateix alcalde ha dit que se l'escapen”.
Volem recordar-li que el director de la unitat COVID-19 de l’Hospital Universitari Arnau de
Vilanova de Lleida, José Luis Morales-Rull, ja va advertir en unes declaracions a Via lliure que la
majoria dels nous casos ja no estan relacionats amb el sector agrícola, i segons les dades de
l’Hospital, la majoria ja no són de l’entorn hortofructícola sinó de transmissió comunitària. De fet,
un 58% respon a aquest perfil. Morales-Rull assegura que “qualsevol persona del carrer ha pogut
tenir contacte amb el virus”, i apunta com a focus d’expansió el sector serveis establint una
vinculació (de casos) amb la socialització de persones que estan en contacte amb altra gent com ara
professionals de comerços, bars, restaurants i serveis públics. A més, va mostrar preocupació pel
creixent paper del joves com a transmissors de la malaltia. També assenyalem que en la
manifestació convocada a Ricard Vinyes no es van respectar les distàncies de seguretat.

Entenem la complicada situació i la incertesa en la què es troben els comerciants arran de les noves
mesures de confinament degut als rebrots, però això de cap manera pot derivar o justificar el
constant assenyalament cap a les persones temporeres com a focus dels contagis, quan elles
mateixes són precisament les més vulnerables i desemparades davant la crisi sanitària. Comentaris

com el seu que denigren, estigmatitzen i acusen sense fonament, que tenen com a rerefons el
racisme social i institucional inherent a la societat, fan més que abocar més tensió a la constant
deshumanització i criminalització que pateixen.
Vostè, com a president de l'associació, i per tant portaveu dels comerciants, ha de ser conscient de
les greus repercussions que poden tenir aquestes declaracions en les vides d’aquestes persones.
Sabem que molta gent de Lleida ho estan passant malament, que han hagut de tancar els seus
negocis o fer mans i mànigues per mantenir-los, però li recordem també que hi ha centenars de
treballadors que segueixen vivint en condicions indignes, víctimes de l'explotació laboral de les
grans empreses. A tot això se li sumem l’hostilitat, el menyspreu i la culpabilització per part de la
societat, mitjans de comunicació i institucions que eludeixen les seves responsabilitats. En temps
difícils volem apel·lar a la solidaritat i a la responsabilitat col·lectiva per fer front totes juntes a
aquesta crisi, de la que no ens en sortirem si no és col·lectivament.

És per tot això que exigim una rectificació pública i immediata de les seves declaracions i el
convidem a treballar plegats en la recerca de solucions per a tothom, sense instrumentalitzar i
estigmatitzar la figura de les persones temporeres o de les què es troben en situació administrativa
irregular, que no pas il·legal.

Atentament,

Plataforma Fruita amb Justícia Social i SOS Racisme Catalunya

