La Lliga és partidària de pròrrogues mensuals a l’estat d’alarma i exigeix
coherència i proporcionalitat en les mesures de la Generalitat

Des de la Lliga Democràtica no entenem ni compartim que el Govern espanyol pretengui
prorrogar durant sis mesos l’Estat d’Alarma. El Congrés hauria de poder valorar i
fiscalitzar aquesta mesura que pot comportar la restricció de drets fonamentals amb
més freqüència, ja que la situació epidemiològica canvia cada poques setmanes i per
tant no hi ha cap raó científica que exigeixi una pròrroga de sis mesos.
La restricció de drets fonamentals per part del Govern en el nostre ordenament
constitucional, delegada en aquest cas a les CCAA, és una excepció que ha de ser
estretament controlada pel Congrés per tal garantir que es tracta d’una mesura
proporcional i necessària a cada moment. Mig any de restriccions de drets fonamentals
sense el control del Congrés representa una carta blanca pel Govern i per les CCAA que
des de la Lliga no acceptem.
Rebutgem per incoherents i poc avalades científicament les mesures específiques que
ha adoptat la Generalitat, com l’establiment del toc de queda a partir de les deu de la
nit i el tancament obligatori de tots els negocis a les nou. Aquestes restriccions que no
tenen cap justificació sanitària i que no s’han adoptat enlloc més del territori espanyol,
juntament amb la decisió prèvia de tancar la restauració suposen una amenaça a la
supervivència de moltes activitats econòmiques sense que ara per ara el Govern de la
Generalitat hagi plantejat mesures eficaces per pal·liar la seva situació. Per aquesta raó
i per evitar una injusta discriminació respecte la resta d’Espanya reivindiquem la
reobertura dels bars i restaurants fora del toc de queda.
Denunciem que la Generalitat, en el seu afany per diferenciar-se de la resta d’Espanya,
prengui decisions arbitràries que ens situen en una clara posició de desavantatge i que
fan encara més difícil afrontar la crisi econòmica i sanitària.
Exigim coherència en les decisions i la coordinació entre conselleries per evitar la
confusió en l’abast de les mesures com l’obligatorietat o no del teletreball, l’amenaçar
dia sí i dia també amb confinaments generals (que no té la potestat de decretar) i altres
actuacions poc clares i manifestament arbitràries del Govern català que estan

contribuint a incrementar la incertesa que tots patim en aquests moments quan el que
més falta fa és serenor i confiança en les institucions.
Des de la Lliga exigim responsabilitat i proporcionalitat als governs espanyol i català en
la gestió de la pandèmia i per això demanem pròrrogues mensuals de l’Estat d’Alarma,
l’establiment de mesures tendents a preservar el teixit econòmic i productiu i la
justificació de totes les restriccions als drets i llibertats individuals, els quals més que mai
en temps d’emergència cal preservar.
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