Política de confinament. Què hem fet durant aquests tres mesos?
Ja són més de tres mesos immersos en aquesta terrible pandèmia que ha capgirat les nostres vides tal com
les havíem viscut fins llavors. El que no ha canviat és el nostre compromís amb la gent.
Des del primer moment, Esquerra Republicana–ARA Ripollet va posar-se a disposició del govern de Ripollet
fent el seguiment diari de la situació que s'estava vivint a la nostra ciutat. La prioritat absoluta era la salut de
les veïnes i veïns, especialment l'afectació de la malaltia a la gent gran. Un cop vam conèixer que el
confinament s'allargava més enllà de les dues setmanes inicials, calia fer un seguiment de les diferents àrees
i així ho vam fer, preguntant i col·laborant amb les diferents regidories de Ripollet encarregades dels àmbits
de salut, drets socials, educació, seguretat, etc. Volem agrair a l'equip de govern haver entès i aprofitat la
nostra predisposició i voluntat de sumar esforços en aquests moments tan crus.
Alhora, a través de les nostres xarxes socials hem anat difonent informacions de l'Ajuntament i serveis de
protecció, així com de la conselleria de Salut i altres autoritats sanitàries i hem habilitat una bústia ciutadana
virtual per a recollir les preguntes, dubtes i neguits de la ciutadania en qualsevol matèria que s'hagi pogut
veure alterada a causa de la pandèmia i el confinament.
Vam fer un pas endavant demanant al ple de Ripollet la creació d'una Taula de xoc formada per tots els
partits, tècnics municipals, entitats, representants comerciants i empresarials i el teixit associatiu de la ciutat
per a donar resposta a la crisi i reconstruir Ripollet socialment i econòmica sumant esforç, propostes i talent.
La Taula, a la que ERC ha portat 51 propostes, es va fer realitat mitjançant tres subcomissions i la feina feta
veurà els seus resultats de forma immediata, un cop s'aprovi per ple.
Volem acabar aquest text expressant el nostre condol a familiars i amics de les víctimes de la Covid i tot el
nostre escalf a aquella gent que ha passat la malaltia. Amb la força de la gent ens en sortirem!

