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El PSC respecta les mesures per aturar el rebrot 
del Covid-19 però demana l'aplicació d'ajudes 
directes al sector econòmic obligat a tancar 

 
Els i les socialistes d'Argentona, volem que els 40 milions 

anunciats per la Generalitat per ajudes al sector de la 
restauració i el comerç siguin reals i efectius 

 
Susana López, regidora i portaveu municipal socialista, explica que entenem i 
respectem les mesures proposades pel Procicat per avançar-se a contenir la segona 
onada del brot del COV19, no obstant això ha mostrat la seva preocupació per 
"l'impacte que aquestes mesures poden generar tant als sectors econòmics 
vinculats a la restauració i el comerç com al conjunt de la ciutadania".  
 
En aquest sentit, López demana que l'anunci fet pel govern de la Generalitat de 
Catalunya de disposar d'una partida de 40 milions, sigui real i efectiva i siguin ajudes a 
fons perdut, directament vinculades a poder pagar el lloguer dels locals, sous del 
personal contractat per tal d'evitar tancaments de negocis i empreses relacionades en 
aquests  sectors. 
 
Els i les socialistes d'Argentona mostren el seu total suport als treballadors i a les 
treballadores, i empresaris d'aquests sectors, que ja va quedar molt afectats el passat 
mes de març amb el tancament de l'activitat prolongat al llarg de més de dos mesos, i 
que ara, amb aquestes noves mesures tornen a veure com han d'abaixar persianes. 
 
Susana López ha reclamat "una actitud propositiva per part del govern municipal 
d'Argentona" a l'hora d'"activar fórmules per minimitzar l'impacte social que la 
pandèmia està generant a les famílies de la vila", i s’ha lamentat "pel retard del 
govern local en la cerca d'un acord de consens per reactivar l'economia de la 
vila". 
 
L'agrupació socialista d'Argentona reitera la demanda que fa al govern municipal que 
prioritzi les polítiques socials per tal d'evitar el patiment de les famílies més 
desafavorides i en risc d'exclusió social. 
 
El PSC d’Argentona fa una crida en favor de la sanitat pública i, en especial, a l’atenció  
mèdica primària dels nostres CAP’s, i emplaça a la Conselleria de Salut a dotar dels 
recursos necessaris, tant humans com econòmics, pel reforçament de l’atenció 
primària, base per la lluita contra la propagació de la pandèmia.  
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