
 

 

 

 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ RELATIVA A LA “DECLARACIÓ DE LA 

COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA FEDERACIÓ SOCIALISTA DE MALLORCA 

(FSM) SOBRE LA CRISI DE LA COVID-19”.  

 

Els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears estam fent front 

a un dels reptes més difícils dels nostres temps. La pandèmia de 

la Covid-19 ha causat, en poc més de cinquanta dies, danys sense 

precedents, prenent allò més valuós i irrecuperable que tenim: 

vides humanes. 

 

Aquesta epidèmia, que és global, nova i encara sense antídot, ha 

canviat la nostra manera de viure i les nostres estructures 

socioeconòmiques i de benestar d'una forma que mai abans havíem 

imaginat. A la vegada, ens ha exigit un important sacrifici 

personal i com a societat, obligant-nos a renunciar a part dels 

nostres drets fonamentals pel bé comú, demandant un alt nivell 

de responsabilitat i sacrifici per protegir els més vulnerables 

i preservar l'estabilitat del nostre sistema de salut. 

 

Hem hagut de renunciar a la feina, al contacte amb els nostres 

éssers més estimats, als nostres costums i estil de vida. Hem 

hagut d'aparcar, pel bé de totes i tots, el nostre model de 

vida, i el nostre motor econòmic i productiu. 

 

Però aquest sacrifici no ha estat en va, i la resposta dels 

ciutadans i ciutadanes d'aquestes illes, aquest 

esforç col·lectiu i individual que hem fet les darreres 

setmanes, comença ara a donar els seus fruits, situant-nos en un 

bon punt de partida per a iniciar el camí cap a la nova 

normalitat. 

 

L'esforç titànic dels professionals sanitaris ha estat clau per 

aquest nou inici a una comunitat que ha aconseguit reduir al 

màxim el nombre de malalts actius, de contagis i de víctimes. 

 

 

 



 

 

 

 

Una bona mostra d'això n'és Formentera, que d'ençà de dilluns ja 

es troba en la Fase 1 de la desescalada, i el fet que a partir 

del pròxim dia 11 de maig, la resta d'illes ens hi podrem sumar. 

 

Per això, per aquest progrés immens que hem assolit gràcies al 

comportament exemplar del conjunt de la ciutadania, des de la 

FSM volem traslladar un missatge d'agraïment a la gent d'aquesta 

terra. 

 

Al personal sanitari i sociosanitari, per combatre el virus des 

de la primera línia de foc. Als pagesos, ramaders i pescadors, 

per procurar que no ens falti de res. Al personal dels 

supermercats i les farmàcies, a les netejadores i netejadors, 

als professionals dels mitjans de comunicació. 

 

A tots els treballadors dels serveis essencials, que s'han 

encarregat de garantir que tot segueixi rodant. Agraïment, 

també, al sector educatiu per mantenir la màxima normalitat 

donades les circumstàncies, als que han estat capaços d'adaptar-

se reconvertint el seu negoci o a través del teletreball, fent, 

en molts casos, un gran esforç per conciliar la vida familiar 

amb la vida laboral. 

 

I, per descomptat, el nostre sentit reconeixement a aquells 

treballadors i treballadores que s'han quedat sense feina i als 

autònoms i petits empresaris que han hagut d'abaixar la 

persiana, jugant, des del silenci, un paper fonamental per 

frenar i doblegar la corba del virus. 

 

Els i les socialistes estam i estarem al costat dels més 

vulnerables. Així ho hem demostrat al Govern, als Consells 

Insulars i a cada Ajuntament on governam, fent feina sense 

descans primer per protegir la salut dels nostres veïnats i 

veïnades, i ara per caminar cap a la nova normalitat sense 

deixar una sola persona enrere. 

 

 

 



 

 

 

 

El compromís socialista amb la reconstrucció econòmica i social 

d'aquestes illes és absolut, i per això no quedarà una porta per 

tocar, una idea que posar damunt la taula, un agent amb qui 

dialogar. 

 

Treballam i seguirem treballant sense descans per aixecar de nou 

l'economia d'aquesta terra, recolzant-nos en els nostres 

principis i valors i sense renunciar a tenir unes illes més 

justes, més feministes, més solidàries i més sostenibles. 

Unes illes que segueixin fomenant turisme, que és la nostra 

principal font de riquesa, però mirin cap a un turisme menys 

estacional i de més qualitat, capaç de generar també una millor 

ocupació. 

 

Unes illes resilients, que demostrin la seva capacitat d'innovar 

i apostin per una sortida de la crisi que passi per una economia 

circular, més verda i diversificada. 

Unes illes que defensin i repensin l'Estat del Benestar, vital 

per minimitzar i redirigir les conseqüències de la pandèmia de 

la Covid-19. I per això, caldrà repensar també el nostre 

finançament: si volem un Estat del Benestar de primera, capaç de 

fer front als reptes més extraordinaris, no podem tenir una 

fiscalitat de segona. 

 

És el moment de fer una nova passa endavant front aquest repte 

que ens posa ara en el procés de desescalada. I s'ha de fer com 

fins ara, liderant un gran acord social, polític i econòmic que 

permeti pilotar la sortida del moment actual des de la unitat de 

totes les forces socials, polítiques i econòmiques de les quatre 

illes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Des de la FSM, volem reiterar aquest compromís amb la societat 

de les Illes, que mereixen una resposta coherent, des de la 

unitat, el pacte i l'acord comú. 

 

Afrontam com a societat un repte que no té precedents, per tant 

la resposta l'hem de donar a l'alçada d'aquesta situació i amb 

una ambició comuna sense precedents per fer de Balears una 

societat que miri a l'horitzó de forma més justa, igualitària i 

unida. 

 

Palma, 14 de maig de 2020.  


