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Cal Temerari s'adhereix al Pla de Xoc social i demana que s'apliquin les mesures proposades
Cal Temerari s'ha adherit al Pla de Xoc social que demana
l'aplicació de 10 mesures urgents per combatre la situació
econòmica i social del país 'agreujada' per la crisi del
coronavirus. L'entitat se suma a totes les altres que formen
part de la iniciativa per donar suport al manifest que recull
propostes relacionades amb el lloguer, els ingressos i la salut.

Diverses entitats han fet públic un comunicat en què es criticava que les mesures urgents extraordinàries per
fer front a l'impacte econòmic i social del coronavirus, proposades pel govern espanyol, es queda 'curt' en la
protecció de la majoria de la societat i, 'en especial, de la classe treballadora'. El manifest exigeix que les
mesures per sortir de la crisi econòmica i social posi 'la vida al centre i no els beneficis de les grans empreses'.
El Pla de Xoc social proposa 10 mesures urgents:
Intervenir la totalitat dels recursos sanitaris i posar-los 'al servei de l'interès general' Obertura de les plantes
d'hospitals públics tancades per les retallades Moratòria del pagament del lloguer per 'alleugerir l'asfíxia de la
població' en un context en què l'econòmica 'comença a paralitzar-se' i els ingressos a disminuir Moratòria dels
pagaments hipotecaris Aturar els desnonaments Cobertura del 100 % del salari en cas d'infectats o confinats de
manera preventiva i que les mútues privades i grans empreses es facin càrrec del cost econòmic, i no la
Seguretat Social Cobertura econòmica de les cures com a mesura 'excepcional' per als treballadors no puguin
anar a treballar per cuidar persones infectades pel virus, convalescents o afectades pel tancament de centres
educatius, residències de gent gran i centres de dia Aturar tots els ERO i ERTE que s'hagin iniciat i estiguin
pendents d'iniciar-se durant aquest període Pla de suport per als treballadors per compte propi que inclogui
exempció del pagament de la quota d'autònoms i cobertura econòmica per a tots aquells que no puguin fer la
seva feina pel coronavirus Dissenyar un programa d'informació diària, didàctica, clara i rigorosa sobre el
coronavirus per 'calmar la població' i combatre les 'fake news'
Entitats de tot el territori, com Cal Temerari, s'han anat adherint al manifest.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/societat/148354.html
Copyright 2022 Cugat.cat
Pagina 1 - 28/01/2022

