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Des del primer moment que la crisi de la COVID-19 va afectar el nostre país, els grups 
parlamentaris d’Esquerra Republicana a Madrid ens vam posar a treballar per donar 
resposta a totes les necessitats que van començar a sorgir al seu voltant. 
 
Així doncs, l’objectiu del front de Madrid va ser recollir totes les preocupacions, mancances i 
propostes que han de permetre donar resposta a la crisi des d’un punt de vista republicà i 
d’esquerres. 
 
A continuació trobareu un llistat de la feina feta al llarg d’aquests dos primers mesos de crisi 
de la COVID-19 (si cliqueu a sobre podreu consultar-ne el contingut). Som conscients, però, 
que la crisi només ha fet que començar i que serà necessària una intervenció política que 
doni resposta a molts sectors de la societat.  
 
És per això que restem oberts a nous comentaris, aportacions i suggeriments que ens feu i 
que podeu adreçar als correus electrònics administracio@gperc.congreso.es i 
esquerraehbildu@senado.es. De la mateixa manera, podeu adreçar qualsevol qüestió als 
vostres diputats, diputades, senadors i senadores. 
 
  
 

 

1 Sobre l’emergència de l’habitatge i el lloguer  

2 Sobre la millora de la inversió en investigació científica 

3 Sobre la modificació de la regla de despesa i estabilitat pressupostària 

4 Pròrroga prestació per desocupació 

5 Sobre els 15 milions que s’han donat a les TV privades 

6 Gestió desperfectes temporal Glòria per la temporada turística 

7 Garantir mesures de seguretat per repartidors “GLOVO” i altres  

8 Vulneració Drets Consumidors Préstecs ICO (1a i 2a) 

9 Creació urgent d’una prestació per conciliació de la vida familiar i laboral 

10 Situació refugiats fronteres Grècia i Turquia per la COVID-19 

11 Sobre l’ERTO de l’aeroport de Reus 

12 Regularització de migrants (1a i 2a) 

13 Protecció de treballadors autònoms  

14 Prohibir la suspensió de línies telefòniques  

15 Wifi públic per estudiants i ciutadania amb plena capacitat i velocitat 

mailto:administracio@gperc.congreso.es
mailto:esquerraehbildu@senado.es
https://drive.google.com/open?id=1niwLhvVX_689O505AZ8sjYoN0JjSFnfi
https://drive.google.com/open?id=1oKUuf_f9GKwMBleyhqvLroZzLkReNIa-
https://www.esquerra.cat/uploads/20200401/2020_03_27_PL_reforma_LOEPSF.pdf
https://drive.google.com/open?id=1oGmb8zpjavvp_3Ic8b9Vw3k7jVSJc8ft
https://drive.google.com/open?id=1GR7LoS8XEkANnVnGPlNaCinMuE3GQfff
http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=22483
https://drive.google.com/open?id=1q_7JG1f5FhTZqb6ebVjxNQU5z00nEbzV
https://drive.google.com/open?id=1x5EVwJnEazoaIZrGvpihpI0k83WFnnOv
https://drive.google.com/open?id=1b28TueXmNlagw0XZSxWXU1Hu0CgmfDT3
http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=23315
http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=21577
http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=21601
http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=23737
https://drive.google.com/open?id=1g4jpB3XmNA_mMPmiWSaPsKsESasMkUpm
https://drive.google.com/open?id=19PmRiH6LqQvexkd-ZPrG53bn_2keF1Er
https://drive.google.com/open?id=1IqXaoPta-9ivwHv1KTx_D-M9syFzC4J1
http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=24947
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16 Sobre el teixit cultural i respostes a la crisi 

17 Mesures de protecció als treballadors temporals 

18 Sobre els treballadors transfronterers i la seva situació laboral i de moviments 

19 Sobre l’afectació de la línia R3 i R12 i la seva afectació durant la COVID-19 

20 Sobre la situació dels ERTOS a diferents comarques del país (exemple) 

21 Pel traspàs de les beques universitàries i ajudes a l’estudi 

22 Sobre l’estratègia de cooperació davant l’emergència del a COVID-19 (1a i 2a) 

23 Per la condonació del deute a països en vies de desenvolupament (1a i 2a) 

24 Sobre els contractes dels professors associats després de l’estat d’alarma 

25 Ajuda al sector dels càmpings, hostals, apartaments, hotels, cases rurals... 

26 Comportament Guàrdia Civil al confinament de Manresa 

27 Il·luminació de l’edifici més alt del món amb la bandera espanyola 

28 Sobre la campanya #EsteVirusloParamosUnidos 

29 Sobre la gestió d'RTVE del servei públic durant la crisi 

30 Sobre l’operació Balmis de l’exèrcit 

31 Sobre ajudes a la tauromàquia per la crisi 

32 Sobre l’“Estrategia de Seguridad Nacional” en pandèmies 

33 Gestió de residus infecciosos durant la COVID-19 i Servei Protecció Natura 

34 Sobre tancament de les fronteres amb Marroc 

35 Sobre ciutadans atrapats a països iberoamericans 

36 Afectació de la COVID-19 i l’Imserso 

37 Sobre presos polítics sahrauís 

38 Per un nou model de seguretat i emergències 

39 Sobre la Fundació Espanya Deporte Global i gestió de drets TV post COVID 

40 Gestió de les llengües minoritzades durant la crisi de la COVID-19 

 

41 Compareixença en Comissió del ministre de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana (27-04). Proposta mesures regulació a desplaçaments en grup per 

activitat laboral i suspensió del pagament de lloguer i serveis bàsics a col·lectius 

vulnerables. 

https://drive.google.com/open?id=1tqRwJKvjX2fOYdaTNORj0ZAMjXEmlmQ5
https://drive.google.com/open?id=1ucg-GCI4LJikJI_eIc8pD-bcE0p_7mJo
http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=27600
http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=22418
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?id1=684&id2=012220&legis=14
https://drive.google.com/open?id=1kpHppVRLsySzfRYw4QZ0ipr05fXPxZwM
https://drive.google.com/open?id=1mj_hWwC6u2xBbncwuj8oTCoWe7UgKoZY
https://drive.google.com/open?id=1DZRiszss4ZhxaNxM8HbTEB_EABVeeETo
https://drive.google.com/open?id=15tXg0cbsx9L03_S2c4KDCHs0QJ4ph5jz
http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=26784
https://drive.google.com/open?id=1ZrCQrAXyB5mA9Egr_YScVKxxtRl3MVnf
https://drive.google.com/open?id=1YWC2VQ2s732BiZeGJ4t7KalDLXT6-cJ0
http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=18485
http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=18836
http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=18837
http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=25529
http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=21648
http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=23726
https://drive.google.com/open?id=1F8Ip36Jipfiy0Zs7QDgbB-JPmMgCBtyI
http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=24988
http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=24411
http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=25667
http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=26785
http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=26779
http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=28213
https://drive.google.com/open?id=1Eu5J7wKT4uF5uXfEYliwdhnWZ6rZ1xbC
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42 Compareixença en Comissió del ministre de Agricultura, Pesca y Alimentación (7-

05). Proposta de mesures de flexibilització laboral en la contractació de 

treballadors agraris (campanyes agràries). 

 

43 Ministre de Seguretat Social i Migracions 

44 Ministra d’Indústria 

45 Ministre d’Interior (x4) 

46 Ministra de Treball (x2) 

47 Ministra de Transició Ecològica 

48 Governador del Banc d’Espanya 

49 Presidenta de l’AIREF 

50 Ministra de Defensa 
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