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Ximo Puig: 'si El Govern no pren cap decisió immediata 40.000
valencians perdran l'ajuda de 400€ que els permet viure de
manera minimamentement digna
El secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, anuncia que es presentaran iniciatives
en Les Corts i en els ajuntaments 'para que El Govern deixe d'estar de vacacions i el
dia 15 no siga un altre dia nefast per a milers de ciudadanos
El secretari general del PSPVPSOE, Ximo Puig, ha
assegurat que "si el Govern
no pren cap decisió
immediata 40.000 valencians
perdran l'ajuda de 400 euros
que els permet intentar
buscar feina i viure d'una
manera mínimament digna".
D'aquesta manera ha fet
referència a l'ajuda del Pla
Prepara, posada en marxa per
l'anterior Govern socialista,
per a aturats sense altres
tipus d'ingressos que es
comprometien a realitzar un
itinerari d'inserció laboral que
ara el Govern del PP vol
retirar.
Per això, i després de
mantenir una trobada amb els
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membres de la Comissió
Executiva Nacional del PSPVPSOE encarregats de temes
relacionats amb l'Ocupació,
Puig ha anunciat que els
socialistes presentaran
iniciatives a les Corts i als
ajuntaments "perquè el
Govern deixi de estar de
vacances i el proper dia 15
d'agost no es converteixi en
un altre dia nefast per a
milers de ciutadans ". A més,
ha volgut remarcar que "la
pèssima gestió del Govern
del PP a Espanya ia la
Comunitat Valenciana ja ha
provocat que les persones
acollides a aquest pla no
hagin cobrat encara l'ajuda
corresponent al mes de juny"

i ha argumentat que, darrere
de totes aquestes decisions
"hi ha un plantejament que va
més enllà del merament
pressupostari. El que està
darrere és una visió
ideològica, perquè a Rajoy i al
PP no li importa el nombre de
ciutadans que quedin al
marge ".
De fet, tal com ha assenyalat
el líder dels socialistes
valencians, "Rajoy va mentir
als espanyols en el seu
programa electoral i en el
debat amb Rubalcaba quan va
negar la possibilitat que hi
hagués cap retallada en la
prestació per desocupació".
D'aquesta manera, ha
recordat que el Govern del PP
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ha reduït al 60% la prestació
per desocupació al sisè mes,
s'ha suprimit el subsidi
especial per atur als majors
de 45 anys, s'ha elevat de 52
a 55 anys l'edat mínima per
acollir-se al subsidi a les
persones que per la seva edat
tindran molt complicat accedir
a una ocupació, el que
significa que veuran reduïda la
seva cotització i, per tant, les
seves pensions. A més, ha
assenyalat que s'endureixen
els requisits a la renda activa
d'inserció laboral, el que està
provocant que persones que
estaven percebent aquesta
prestació per estar més d'un
any en situació d'atur deixaran
de percebre-ho. Finalment, ha
remarcat que "s'està
criminalitzant permanent als
treballadors aturats dient que
no treballen perquè no volen".
A més, Puig ha assenyalat
que "la situació és molt més
greu a la Comunitat
Valenciana, ja que aquí hi ha
prop de 250.000 persones
sense cap tipus de cobertura"
i ha apuntat que "mentre que
a Espanya la taxa de
cobertura és del 66% aquí és
del 57%. Hi ha més de
200.000 llars amb tots els
seus membres en atur, també

per sobre de la mitjana
espanyola. A més s'han
endurit les condicions per
accedir a la renda garantida de
ciutadania, que ha deixat de
ser-ho i s'ha quedat
pràcticament en res, en un
mes ".
Per això, des del PSPV-PSOE
han exigit "que Rajoy i Fabra
deixin d'estar de vacances
perquè aquest és un
problema fonamental per a
milers de ciutadans". Així, els
socialistes demanen que es
mantinguin les ajudes del Pla
Preparar i que es deroguin les
instruccions que impedeixen
als ciutadans continuar
percebent la renda garantida
de ciutadania. "Exigim a Fabra
que tingui un mínim de
sensibilitat davant la situació
en què es troben més de
600.000 valencians que estan
pagant la seva nefasta
política. És hora que el
president de la Generalitat triï
si dóna suport als 40.000
valencians que poden quedarse sense cap tipus d'ingrés
per subsistir o si continua
submís a les directrius de
Rajoy i el seu Govern ", ha
finalitzat Puig.
Suport als metges i a la
sanitat pública

D'altra banda, ia preguntes als
periodistes sobre la restricció
de la sanitat pública per als
ciutadans immigrants, Ximo
Puig ha assenyalat que el
PSPV-PSOE estarà "al costat
dels metges valencians,
donant suport als que ajudin a
prestar un servei que ha de
ser públic i universal pel que
anem a batallar fins al final.
Tindran tot el nostre suport
legal, social i polític, perquè
és una mostra de rebel · lia
enfront de la obscenitat que
significa que unes persones
no puguin rebre assistència
mèdica ".
"Fins ara Espanya ha estat un
estat social, i el PP pretén
deixar coixa la constitució
retallant drets socials. Pretén
que sigui només un Estat
autoritari ", ha remarcat Puig.
Declaracions d'Alfonso
Alonso (PP)
Sobre les declaracions del
portaveu del PP al Congrés,
Alfonso Alonso, Puig ha
apuntat que són "una prova de
la catadura moral que té la
direcció del Partit Popular. És
la prova del cotó de la seva
actitud sistemàtica de
menyspreu a la ciutadania i de
indecència davant el patiment
dels ciutadans ".

