
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La Lliga Democràtica valora positivament les mesures adoptades pel govern però exigeix més 
contundència i efectivitat. 
 
L’Executiva de la Lliga Democràtica reunida avui telemàticament ha valorat la situació creada 
per la crisi del coronavirus.   
 
La Lliga Democràtica vol expressar el seu suport a les mesures adoptades pel Govern d’Espanya 
en benefici dels ciutadans més afectat pel COVID 19, publicades en el BOE. A la vegada, però, 
sol·licita que siguin complementades amb d’altres que tinguin un impacte directe en l’economia 
i en el conjunt de la societat. Tan sols mesures més contundents, com ara l’exoneració del 
pagament d’impostos estatals, autonòmics i locals així com de les quotes a la seguretat social 
dels particulars i les empreses que es veuen obligades a paralitzar o reduir la seva activitat, 
poden pal·liar el dany que ocasionat en l’economia i permetre la represa de l’activitat quan la 
situació sanitària es normalitzi.   
 
Considera, a més, que cap pla de xoc serà eficaç sense la implicació lleial de les diferents 
administracions i l’esforç solidari de tots. En aquest sentit reivindica la unitat d’acció de les 
administracions i deplora la instrumentalització partidista de la situació que alguns dirigents 
polítics estan fent de la crisi del coronavirus.  No resulta admissible que en una situació 
d’emergència el Govern de la Generalitat enceti un debat sobre les competències,  demani un 
tractament diferencial o faci falses denúncies quan les mesures de confinament que exigeix 
estan en les seves mans, com demostra el cas d’Igualada.  
 
Així mateix vol traslladar tot el seu reconeixement i agraïment a la tasca que estan duent a terme 
el personal sanitari, el personal de neteja, els cossos i forces de seguretat, l’exèrcit, el conjunt 
de treballadors que estan garantint l’abastiment de tot tipus de subministraments  al temps que 
exigeix que els sigui garantit per part de les administracions i de les empreses prestadores dels 
serveis el desenvolupament de la seva feina en condicions de seguretat i tenint cura de la seva 
salut.  
 

Barcelona, 19 de març de 2020 
 
 

  


