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SALUT SEGONA ONADA DE LA COVID-19

Covid-19, una oportunitat

TELETREBALL · La pandèmia ha tingut un impacte sense precedents en les condicions de vida i feina dels treballadors de
tota la Unió Europea CAMÍ · La Time Use Week constata la necessitat de seguir avançant en els hàbits més saludables
de treball des de casa forçós” que
està sent la Covid-19 l’han pagat
més car –com sempre– les dones,
ja que han passat més temps que
els seus companys tenint cura de
tercers, per exemple fills i familiars
dependents.

Laia Bruguera
BARCELONA

G

airebé de la nit al dia, molts
de nosaltres hem passat a
teletreballar de manera
majoritària, reduir molts
dels desplaçaments que fèiem, alguns dels quals, accessoris o directament innecessaris, i sopar més
aviat a causa del toc de queda i el
tancament de bars i restaurants.
Les mesures que s’han hagut d’implantar per culpa la pandèmia han
comportat molts sacrificis, però algunes també ens han acostat a una
organització del temps més saludable, obrint una bona oportunitat
per instaurar de manera definitiva
hàbits més eficients, igualitaris i
beneficiosos tant per a la salut física i mental individual com per a la
societat. Com ha impactat la pandèmia en els usos del temps i les relacions laborals, com ha posat al
centre del debat la necessitat de repensar les polítiques del temps i
com agafar el guant i aprofitar-ho
han estat el fil conductor de la setena edició de la Setmana dels Horaris, que enguany s’ha estrenat en
format virtual i amb vocació internacional, i per això s’ha rebatejat
com a Time Use Week. Han participat en les jornades, que ahir es van
cloure, més de 500 persones.

Treballadors del
grup Gaes que
teletreballen, fent
una reunió en
línia ■ QUIM PUIG

“La pandèmia ha tingut un impacte sense precedents en les condicions de vida i feina dels treballadors de tota la Unió Europea”, va
sostenir ahir la investigadora
Daphne Ahrendt. Va presentar les
dades de l’enquesta de la Fundació
Europea per a la Millora de les Con-

dicions de Vida i de Treball, que indica que la majoria d’empleats europeus estan a favor de les mesures
que han introduït més flexibilitat a
la feina. Però, com va alertar ahir
una altra conferenciant del dia,
Laura Giurge, de la Harvard Business School, aquest “experiment

El temps, un dret
Una de les principals idees que han
sortit de la Time Use Week és que
cal disposar d’una llei integral de
polítiques dels usos del temps
d’àmbit estatal. Segons els organitzadors de les jornades, hauria de
ser “una legislació en reforma horària pionera a nivell mundial que
contribueixi a sincronitzar horaris
laborals, comercials, educatius, culturals i audiovisuals sobre la base
d’un gran pacte social” amb administracions, patronals i sindicat.
L’any que ve es preveu la signatura de la Declaració Barcelona
dels usos del temps en l’agenda global, que serà l’instrument per impulsar un treball conjunt amb les
Nacions Unides i la UE per aconseguir que el dret al temps sigui reconegut com un dret de la ciutadania.
Coincidirà amb la celebració de la
conferència de la International Association Time Use Research, que
aplegarà a Barcelona 300 representants d’universitats i centres de recerca de tot el món. ■

MÉS CORONAVIRUS
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Uns 20.000
alumnes encara
estan confinats

Pimec calcula que
un 30% de les
empreses tancaran

Salut intervé la
residència d’avis
de Tremp

Un total de 19.974 alumnes
(1,39% del total), 509 menys
que el dia anterior, i 961 professors i membres del personal d’administració i serveis
(0,59%) estan confinats a
Catalunya en haver-se detectat algun positiu de Covid-19.
Segons Educació, els
grups escolars en quarantena ahir dissabte eren 866, el
que representa un 1,20%
dels prop de 72.000 creats
per a aquest curs escolar i estan completament tancats
dos centres educatius situats
al Pallars Jussà i el Berguedà.
En els últims deu dies han donat positiu per coronavirus
1.805 alumnes (0,13%), 153
professors (0,09%) i 7 treballadors externs.

El president de Pimec, Josep
González, ha calculat que un
30% de les empreses a Catalunya tancaran en els pròxims mesos per l’impacte de
la pandèmia de Covid-19, segons va dir en una entrevista
al 3/24. “Al setembre vam situar la xifra en un 20%, però
aquesta segona onada ha
complicat les coses i ens
atansarem més a un 30%”, va
assegurar González. De la
mateixa manera, pel president de Pimec una de cada
tres empreses acabarà fent
reducció de plantilla. “En més
d’un cas podem passar d’ERTO a ERO”, va avisar González, que va reclamar a les administracions “ajudes generoses” per evitar el tanca-

El Departament de Salut ha
acordat intervenir la residència de gent gran de la Fundació Filella-Sant Hospital de
Tremp, després que hagin
crescut el nombre d’infectats
per Covid-19. Els positius,
doncs, han pujat dels 57 registrats dilluns passat als 150
d’aquest cap de setmana.
D’aquests, 120 són residents i
30 són treballadors. A la residència hi ha un total de 143
residents i 70 treballadors.
D’aquesta manera, a partir
d’ara i de manera provisional,
la direcció i la gestió del centre l’assumirà Gestió de Servis Sanitaris (GSS) en comptes de la gestora actual, la
Fundació Sant Hospital de
Tremp-Fundació Filella.

A Montcada, les proves es faran a l’edifici Aqua ■ O. DURAN

Cribratges a Montcada i Granollers
El Departament de Salut durà
a terme cribratges intensius
la setmana que ve per detectar contagis de Covid-19 i
trencar la cadena de transmissió a Montcada i Reixac
(dies 2 i 3 de desembre), Canovelles, Granollers (de l’1 al
5) i Igualada (1, 2 i 3). Les proves consisteixen en tests
d’antígens, els resultats dels

quals se sabran al cap de
quinze minuts. En el cas de
Montcada no cal demanar cita prèvia, però a Canovelles i
Granollers, a les persones
que viuen a la zona del centre
d’atenció primària Canovelles, on es reparteix població
de Canovelles i de Granollers,
se’ls assignarà un dia i una
hora de manera personal.

Josep González, president
de Pimec ■ JOSEP LOSADA

ment de petites i mitjanes
empreses, sobretot les regentades per autònoms, segons recull l’ACN. “Si no som
generosos amb les ajudes
tindrem més tancaments
d’empreses”, va dir.
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El món local posa xifra al cost
de la Covid per reclamar ajuts

a L’ACM recopila amb qüestionaris dades d’ens locals i comarcals per adjuntar a la demanda als governs
de fons per a les despeses del 2020 a Disposar de la recaptació en multes, encallat en l’informe jurídic
Jordi Alemany
BARCELONA

El març de l’any passat les
principals associacions
municipalistes, l’Associació Catalana de Municipis
(ACM) i la Federació de
Municipis de Catalunya
(FMC), ja amb l’estat
d’alarma vigent per la pandèmia, van elaborar un
conjunt de 55 accions per
combatre la crisi, econòmica i social que els queia a
sobre i van reclamar per
carta ajudes a diversos ministres i al president del
govern espanyol. Vuit mesos després, havent assumit moltes despeses extraordinàries per complir
les mesures imposades,
obrint línies d’ajut a collectius afectats i amb una
previsible tercera onada,
les reivindicacions continuen intactes. Per això
des de l’AMC volen acompanyar la demanda amb
xifres i com explica el seu
president, Lluís Soler, des
de fa una setmana estan
repartint un qüestionari
de 50 preguntes a part
dels 947 municipis per “tenir una mostra representativa” per “extrapolar
quins són els sobrecostos
assumits” pels ens locals i
fer-ho arribar al govern espanyol i al de la Generalitat i es constitueixin
aquests fons específics.
En època d’elaboració

186020-1218284L

Reunió del govern amb l’AMC i l’FMC el passat 6 de novembre per parlar del finançament dels ens locals ■ R. MORENO / GOVERN

dels pressupostos municipals, les dues onades de la
Covid-19 i les conseqüents
restriccions imposades,
els han obligat a oferir línies d’ajut, incrementar
serveis de neteja, comprar
material de protecció,
mantenir
estructures
d’equipaments i centres
escolars, mesures que han
afectat greument les arques. S’hi afegeix que també han deixat d’ingressar
tributs per ajornaments o
bonificacions de col·lectius desafavorits o activitats que han hagut de cessar (IBI, impost de vehicles, de residus) i taxes
que han anul·lat per no
oferir els serveis (ocupació

de la via pública, de les terrasses, entre d’altres), que
obliguen a fer autèntics
equilibris en els comptes.
La tendència és congelar
impostos com han fet en
municipis com Sabadell,
Igualada, Cardona, Vacarisses i Vilafranca, per posar alguns exemples, mentre que també s’habiliten
fons de contingència per a
l’emergència, com també
han fet les diputacions.
I ho fan esperant les
aportacions extraordinàries de transferències de
l’Estat i que es faci efectiu
l’anunci de la suspensió de
les regles fiscals per al
2020 i el 2021 que els permet sobrepassar el marge

Despoblament per poder repoblar

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Els efectes de la pandèmia no
són homogenis a tots els territoris i des de l’Associació
Micropobles de Catalunya reclamen mesures “més quirúrgiques” a l’hora de dissenyar estratègies de contenció. El seu president, Mario
Urrea, és conscient de la
complexitat, però explica que
els tancaments municipals
han fet que establiments turístics no puguin rebre clients
o que es donin casos de pobles sense casos de Covid-19
que no poden tenir ni el bar
obert on els veïns puguin socialitzar. “No podem tractar

igual el que és desigual” i lamenta que també tenen menys recursos per ajudar econòmicament comerços o establiments que han tancat.
La pandèmia ha fet que gent
de ciutat vulgui anar a viure
als pobles, però es troben
que hi ha d’haver habitatge
digne, diversificació econòmica, serveis i bones connexions. Demana a les grans administracions que treballin
per a l’equilibri territorial i
s’adonin que han de treballar
“per al despoblament” a
l’àrea metropolitana i el repoblament dels pobles petits.

de la regla de la despesa
que marca la llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (Lrsal)
del 2012. Això els permetrà utilitzar els romanents
de tresoreria un cop el govern espanyol va fer marxa enrere en la voluntat de
confiscar-los-els.
Malgrat tot, continuen
reclamant que es concreti
el fons estatal de 3.000 milions que també reclama la
Federació Espanyola de
Municipis i Províncies
(FEMP) i volen tenir vot i
veu a les comissions dels
fons europeus Next Generation per garantir un repartiment equilibrat.
En la darrera sessió del
Parlament ja es van aprovar dues mocions impulsades per JxCat i PSC, la
primera de les quals recollia aquestes demandes i la
dels incompliments econòmics amb la Generalitat
–deute pendent, disposició addicional tercera de
l’Estatut, llei de dependència i finançament dels
Mossos–, mentre que la
segona instava el govern
català a liquidar els deutes
amb els ajuntaments,
aprovar un pla de xoc i
crear un fons de rescat de
500 milions. De moment
han aconseguit 120 milions del Fons Local de Cooperació Extraordinari
entre el 2020 i el 2021,
amb el compromís de poder-ho revisar a l’alça, ja
que l’FMC i l’AMC en demanaven 300. També reclamen que es faci efectiu
el compromís del juliol de
l’aleshores conseller d’Interior Miquel Buch, de disposar del 85% dels imports de les sancions recaptades durant la pandèmia, que Soler va explicar
que encara està pendent
dels informes jurídics que
ho avalin. ■
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Salvador Illa i Miquel Iceta conversant durant un recés del consell nacional del PSC ■ EPA

Iceta apel·la al
canvi per foragitar
“el pitjor govern”
a El PSC aprova l’esborrany del seu programa electoral
a Illa rememora la pèrdua de l’Agència del Medicament

Veto ‘de facto’ a la llei de cambres

Francesc Espiga
BARCELONA

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Els molts tràngols que rodegen la pandèmia de la
Covid no han fet oblidar
del tot que Catalunya està
instal·lada en un període
de precampanya davant
les eleccions a celebrar el
14 de març. És temps,
doncs, que, a dreta i esquerra, els partits modelin
estratègies i argumentaris, i el PSC ahir va començar a anar per feina reunint el seu consell nacional per aprovar l’esbor-

En el transcurs del seu parlament d’ahir, Miquel Iceta va
avançar que el PSC té la intenció de portar al Consell
de Garanties Estatutàries el
projecte de llei de cambres
que tants maldecaps està
provocant dins l’executiu català. ERC, com va recordar el
líder socialista, no acaba de
veure clar l’aprovació
d’aquesta normativa en
temps afegit de la legislatura, mentre que JxCat és par-

tidària d’esgotar els terminis
i ratificar-la a través del procediment de lectura única
abans que la cambra catalana quedi formalment dissolta el 22 de desembre.
La jugada del PSC, que
considera que en aquesta
llei hi ha un rerefons partidista, provocarà, però, que la
proposta es quedi sense
marge de temps per poder
entrar en cap dels plens que
queden per fer.

rany del seu programa. Un
document en què, a grans
trets, es fa una crida explícita a superar l’etapa del
procés i, com a contrapès,
es defensa el federalisme
com a fórmula per resoldre el conflicte català.
La necessitat de posar
l’accent en la gestió, i que
aquesta sigui curosa atès
el panorama ombrívol que
tenim al damunt, serà un
dels altres eixos del discurs de campanya dels socialistes. En la seva intervenció ahir davant el consell nacional, el candidat
del PSC a la presidència de
la Generalitat, Miquel Iceta, va reivindicar la necessitat d’un “canvi” per instaurar aquest bon govern
que es contraposi a l’actual de JxCat i ERC, i que
va definir com “el pitjor
dels últims 40 anys”. Pel líder dels socialistes catalans, l’actual executiu s’ha
caracteritzat per ser “maldestre” o “incompetent”, i
això, a parer seu, ha quedat al descobert en la gestió que ha fet de la pandèmia, “en què s’han fet evidents les divisions entre
ells discutint en públic” o
el “caos” a l’hora d’enfrontar-se a la segona onada.
“Ens van prometre la independència i ens han dut la
decadència”, va rematar,
com a resum, Iceta. També va parlar el ministre de
Sanitat, Salvador Illa, que
es va lamentar del fet que,
en les actuals circumstàncies, Barcelona no disposi
de l’Agència Europea del
Medicament. “No ens es
podem permetre perdre
aquestes pilotes de partit”, va dir. No li va caldre
acusar ningú del fet que no
prosperés aquest projecte
el novembre del 2017.
Una estona abans, Iceta ja
n’havia responsabilitzat el
govern. ■

L’activista Adrián Sas en una imatge de l’octubre passat, tot
just un mes abans de ser jutjat per l’Audiència ■ C.M.

Tres anys i mig
de presó per
a Adrián Sas
a L’Audiència el condemna per agressió

a dos mossos en un homenatge a l’1-O
F.E.
BARCELONA

La secció cinquena de
l’Audiència de Barcelona
ha condemnat a tres anys i
sis mesos de presó l’activista Adrián Sas pels delictes d’atemptat a l’autoritat i de lesions, durant
una manifestació per
commemorar el primer
aniversari del referèndum, i que va tenir lloc l’1
d’octubre del 2018 al parc
de la Ciutadella de Barcelona. Segons la sentència,
durant els aldarulls que es
van produir en aquella
concentració, Sas va colpejar amb un pal de fusta,
presumiblement
d’una
bandera, un mosso d’esquadra a la barbeta i a la
mà i un altre agent al casc.

Tots dos van haver d’estar
set dies de baixa com a
conseqüència de les lesions. La resolució recalca
que tant el testimoni de
tres policies com les imatges televisives d’aquells incidents permeten identificar el ja condemnat com
l’autor material d’aquestes agressions. Des de la
plataforma Alerta Solidària s’ha qualificat de “política” aquesta sentència i,
alhora, també s’ha recordat que la Generalitat actuava com a acusació particular en el cas. I, sobre
aquesta qüestió, l’entitat
recalca que el fet que l’administració catalana tipifiqués els fets d’atemptat
agreujat ha estat clau perquè la pena imposada hagi
superat els dos anys. ■

ATENCIÓ
NOU HORARI A PARTIR DE L’1/12/2020
Dilluns a divendres: de 9.30 h a 13.30 h i de 17.30 h a 21.30 h
Dissabtes: 10.00 h a 13.00 h i 19.00 h a 21.00 h
Diumenges i Festius TANCAT
HORES CONVINGUDES

·

TREBALLEM AMB TOTES LES MÚTUES

·

OBERT DE DILLUNS A DISSABTE

C. Balmes, 1, baixos · 17600 FIGUERES (Girona) · Telèfon: 972 511 479 · Fax: 972 509 431
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Clare Daly Eurodiputada ponent de l’informe del Parlament Europeu sobre els drets fonamentals a la UE

“És molt revelador de com
es tracta l’afer català al PE”

CENSURA · “Em plantejo emprendre accions legals per l’eliminació de la referència a les sentències dels polítics catalans en l’informe
de drets” SILENCI · “Si a Catalunya i Espanya ja s’estan fent passes per mantenir un diàleg, per què no pot passar a l’eurocambra?”
majoria de grups ho demana.
És així?
L’encaix de la nota explicativa
en l’informe és interpretable.
La frase no contradiu la moció.
De fet, la complementa, perquè
un dels elements que l’informe
condemna és la interferència
judicial per silenciar l’oposició.
El cas català n’és un bon exemple. Que no agradi a cap grup
polític no és un motiu per carregar-se la meva opinió.

Natàlia Segura Raventós
BRUSSEL·LES

L’

eurodiputada irlandesa
independent Clare Daly ha estat aquesta setmana passada al centre
d’una batalla política al Parlament Europeu (PE) pel cas català. Com a ponent de l’informe
2019 sobre drets fonamentals a
la Unió Europea de la cambra,
Daly va escriure un peu de pàgina en què, entre altres coses,
mencionava l’existència de “sentències judicials que superen els
deu anys de presó per haver permès plebiscits democràtics”,
amb referència als presos catalans. Una nota explanatòria que,
habitualment, és irrellevant, perquè no forma part de l’informe final votat per la cambra, però que
va enfurismar el PP, el PSOE i
Ciutadans, que van exigir eliminar-la totalment. Visiblement indignada, Daly va denunciar “censura” en el debat parlamentari
de l’informe i pensa presentar
batalla per la seva opinió.

Per què va mencionar els presos polítics catalans?
Sentim molt a parlar sobre les
vulneracions de drets fonamentals a Hongria i Polònia, però
mai sentim res d’Espanya i
França. Era un intent per corregir aquest desequilibri.
Alguns l’acusen d’haver amagat
la nota. Què hi diu?
La nota explanatòria s’escriu
abans que comencin les negociacions de l’informe. Estava
penjada en el web del comitè
des de l’11 de febrer i es va repartir entre tots els grups polítics del Parlament Europeu.

164927-1196325Q

Hi pensa presentar recurs?
Me n’he queixat al president de
l’eurocambra, David Sassoli. No
he rebut resposta encara, però,
en funció del que digui, em plantejo emprendre accions legals. És
un precedent perillós per a la independència dels ponents i per
als drets dels grups polítics petits
que s’elimini la seva opinió quan
a la majoria no li agrada.

Clare Daly, en una sessió del Parlament Europeu ■ PE

Per què ara el PP, Ciutadans i
el PSOE s’han queixat de la
seva defensa dels drets dels
ciutadans catalans?
Quan ja s’havia acordat l’informe
en comitè, la ponent a l’ombra
d’Els Verds/ALE [Diana Riba,
ERC] va fer una piulada en què
celebrava el vot i insinuava que
era una reivindicació del cas català, quan s’estava referint a la
nota. Una de les altres ponents a
l’ombra es va tornar boja.
Qui era?
L’eurodiputada de Ciutadans,
Maite Pagazaurtundúa, que es
va posar histèrica. Allò no era racional. Sense dir-me’n res, es va

dirigir al secretariat de la comissió de Llibertats Civils i va amenaçar de canviar el vot si no s’eliminava de l’informe la referència
als presos. A més, em va acusar
d’haver-la introduït en l’últim
moment. Clarament, no s’havia
llegit la meva nota explanatòria
que va rebre al febrer. Però, fins i
tot si la va llegir, aquesta nota no
es vota amb l’informe.
I no li van dir res?
No. Es va dirigir directament al
president de la comissió de Llibertats Civils [Juan Fernando
López Aguilar, PSOE] i va posar
en còpia només els ponents a
l’ombra dels populars i els socia-

listes, que, al seu torn, i un cop
més sense dir-me’n res, es van
afegir a la petició. Mai havia vist
una actitud tan maleducada i
poc professional.
Què va fer López Aguilar?
Em va trucar l’endemà per comunicar-me la seva decisió.
Em va dir que li sabia greu, que
no tenia cap altra opció perquè
ho demanava una majoria de
grups. No em van donar dret a
rèplica ni a canviar-ho.
López Aguilar assegura que les
normes del PE li permeten suprimir una nota explanatòria si
és contrària a l’informe i una

Com contextualitza l’incident?
És molt revelador de com es
tracta l’afer català a l’eurocambra que ni tan sols puguin tolerar una referència que no menciona explícitament Catalunya.
I no tan sols és el que es fa, sinó
com es fa: amb agressivitat i
histèria.
Com explica l’eficàcia
d’aquests partits per silenciar
l’afer català a l’eurocambra?
Espanya és una gran economia
i són molt influents. La Unió
Europea continuarà mirant cap
a una altra banda mentre en siguin part. Tanmateix, és força
increïble que una cosa tan important se silenciï tant. Si a Catalunya i Espanya ja s’estan fent
passes per mantenir un diàleg,
per què no pot passar aquí? ■
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OPINIÓ

Sara Bailac senadora d’ERC i portaveu d’Igualtat
Mirella Cortès portaveu d’ERC al Senat

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Un grup de nens, al pati d’un centre escolar durant aquest curs, que es va iniciar ara ja fa dos mesos ■ R.E.

Les mares i
els pares
encara
esperen
Ja fa dos mesos que s’ha iniciat el curs escolar, un curs
marcat per les mesures sanitàries per a la contenció de la
pandèmia. I ha començat sense un permís de conciliació
retribuït i compartit entre pares i mares. I sí, diem pares i
mares perquè aquest permís retribuït ha de ser obligatòriament compartit entre homes i dones. Una eina necessària per a les famílies que s’han de fer càrrec dels infants
que es troben en quarantena tot i haver donat negatiu en
la prova de la Covid-19. Mesos enrere ja s’alertava de la necessitat d’una mesura com aquesta, que no comporti la reducció dels ingressos a les famílies ja prou afectades per
l’impacte econòmic i social de la crisi. Que contempli la diversitat de les famílies, específicament les famílies monoparentals amb una única font d’ingressos, en atenció a les
necessitats d’aquells pares i mares que només poden
comptar amb el suport dels avis i àvies, ara població de
risc. I que tingui en compte, també, els pares i mares que
no poden teletreballar.
Com dèiem, el curs ha començat i els protocols a les aules s’han posat a prova, han agafat rodatge, i s’han activat
quan ha estat necessari confinar grups de convivència estable per contacte amb un cas positiu de Covid-19. El dret
a l’educació s’ha posat al
centre i els departaments
No hi ha opcions
d’Educació i Salut, els ajuntaments i els equips de coremunerades per a
les famílies que s’han ordinació territorial treballen conjuntament en la dede fer càrrec d’un
tecció precoç de casos de la
infant en quarantena Covid-19 i sospitosos, i en la
gestió posterior, en favor de
l’activitat escolar presencial.
I les mares i pares encara esperen. El ministre Escrivá va
arribar a anunciar públicament aquest permís durant el
confinament d’abans de l’estiu, però mai s’ha arribat a fer
efectiu. En el dia d’avui no existeixen opcions remunerades
que donin resposta real a les necessitats de les famílies
que s’han de fer càrrec d’un infant en quarantena.
Sembla, però, que el govern de l’Estat no està fent res, o
almenys no amb la celeritat que requereix aquesta situació.
Esquerra Republicana, al Senat i al Congrés, fa mesos que
hem posat sobre la taula la necessitat d’un permís retribuït
i compartit, plantejant diverses iniciatives parlamentàries
en aquest sentit, l’última de les quals va ser a la comissió
d’Igualtat de la cambra baixa, on Esquerra va presentar, defensar i va aconseguir aprovar una moció que exigeix la seva
implantació. Tot i així, continuem esperant. És a dir, les famílies continuen esperant el govern de l’Estat.
Aquesta manca de voluntat enllaça, d’una banda, amb
la lentitud de les ajudes socials que el govern de l’Estat ha
posat en marxa i, de l’altra, amb la falta d’un pla de rescat
que respongui a les necessitats dels qui estan patint la crisi. O l’Estat accelera o les famílies veuran reduïda, encara
més, la seva qualitat de vida. A Catalunya no podem seguir
tapant els forats d’un estat que no està fent la feina. Ja és
hora que cadascú assumeixi les seves responsabilitats.
—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

801175-1235439L

