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COMUNICAT DE PREMSA.

ASSUMPTE: INCENDI HOTEL SUN VILLAGE

Des  d'ICV-EUiA  de  Lloret  de  Mar  volem  fer  una  valoració  sobre
l'esdeveniment  de  dijous  passat  1  de  setembre  a  l'hotel  Sun  Village.

En primer lloc volem felicitar als serveis d'emergència: bombers, policia i
sanitaris per la bona feina realitzat durant i després de l'incident en aquest
establiment hoteler. 

El que va semblar ser un incident sense més conseqüències que l'ensurt,
se'ns  ha revelat  com una  actuació  irregular  i  picaresca  típica  de  temps
passats  i  personatges  indesitjables.  No  en  va  la  propietat  d'aquest
establiment  té  diverses  denúncies  per  vulneració  dels  drets  dels
treballadors. També és típic en la propietat d'aquest hotel, i recordem que té
més d'un establiment a la nostra població, el no abonar puntualment les
nòmines dels seus treballadors quan, això sí, ells acudeixen puntualment als
seus llocs de treball. 

Després de saber que la companyia d'electricitat ENDESA hagi anunciat que
l'hotel  SUN  VILLAGE  tenia  la  connexió  elèctrica  de  forma  irregular,
"punxada", i que hagi procedit a denunciar el fet i, també que hagi tallat el
subministrament elèctric en un altre hotel de la cadena per fets similars,
hem de mostrar  la  nostra  sorpresa davant  de tal  actitud  per  part  de la
propietat, menyscabant qualsevol mínim principi de seguretat per als seus
clients i treballadors. 

Ens  sorprèn  el  silenci  còmplice  del  Gremi  d'Hostaleria  de  Lloret  de  Mar
davant d'aquest fet, al contrari que quan l'Ajuntament de Lloret de Mar va
aprovar una moció de suport a una delegada sindical represaliada per la
direcció  de  l'hotel  on  treballa  per  exercir  la  defensa  dels  drets  dels
treballadors;  en  aquest  cas  van  emetre  rabents  i  veloços  un  comunicat
criticant l'esmentada moció. Davant d'aquest tema ni estan ni se'ls esperen.

Finalment,  demanem  a  l'Ajuntament  de  Lloret  de  Mar  que  realitzi
immediatament inspeccions a tots els establiments hotelers que compta la
nostra població amb el fín d'assegurar la seguretat de les persones que ens
visiten i dels treballadors i també, per salvaguardar la marca turística de
Lloret de Mar.  
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