Protecció social com a resposta socialista a la crisi sanitària
El mes de març de 2020 va irrompre a les nostres vides l’expansió del SARS-CoV-2, el coronavirus
responsable de la malaltia Covid-19, que fins el moment, havia fet estralls entre la població de
Xina.
La ràpida propagació del virus als països d’Europa va tocar, d’una manera especial, a Espanya,
d’on les Illes Balears i Menorca no en van quedar al marge.
Les greus conseqüències de la malaltia, especialment en persones grans i amb dolències prèvies,
i l’extraordinari augment de l’activitat als hospitals i centres sanitaris, va crear una crisi sanitària
sense precedents al conjunt de l’Estat, sobre la qual les diferents administracions públiques van
haver de donar respostes excepcionals i àgils, com no s’havia fet mai en la història recent.
Amb l’assessorament constant dels experts en matèria sanitària i epidemiològica, el Govern
central va decretar l’estat d’alarma i, des de l’inici, un conjunt de mesures en dues direccions
clares: per una banda, controlar la mobilitat de la població per evitar els contagis; i per altra,
reforçar els sistemes de protecció sanitària i social.
Gràcies a la determinació i l’impuls dels valors socialistes, es van crear figures tan importants
com els ERTO, la prestació per desocupació destinada a treballadors i treballadores autònoms o
l’Ingrés Mínim Vital, que han ajudat a pal·liar significativament les condicions econòmiques de
multitud de persones afectades per l’aturada de l’activitat.
En el cas de les Illes Balears i Menorca, els poders públics han evitat que ningú no quedi enrere
en la lluita contra el virus.
S’han incorporat mesures de protecció social a les que ha anat implementant l’administració de
l’Estat.
S’ha protegint el dret a l’habitatge, amb facilitats per al pagament dels lloguers i exigint als
propietaris el dipòsit de la fiança.
També s’ha impulsant l’ús social de determinades instal·lacions turístiques obsoletes i s’ha
possibilitat que es reconverteixin en habitatge públic, en equipament sociosanitari o per a I+D+i.
S’ha posat en marxa una nova prestació extraordinària per a cuidadors/es de persones
dependents i s’han agilitzat els processos per fer uns Serveis Socials més accessibles.
S’ha accelerat l’adjudicació del servei de teleassistència i d’ajuda a domicili, el finançament dels
serveis socials comunitaris bàsics dels ajuntaments i la concertació de places als centres de dia i
ocupacionals i serveis d’atenció primerenca.
Per estar més a prop de les persones vulnerables quan més ho necessiten, s’ha simplificat el
procés de subvencions, per reduir el temps de tramitació i s’han flexibilitzat els terminis per
justificar despeses i executar projectes.

A més, s’han garantit els serveis públics essencials, facilitant la mobilitat del personal i vetllant
pel compliment de les normes sanitàries.
Pel que fa al Consell Insular, des de l'inici de l'emergència sanitària, s’ha fet feina per aprovar
mesures extraordinàries de resposta a necessitats urgents de la ciutadania i del teixit
socioeconòmic.
D’aquesta manera, s’ha aconseguit ampliar les ajudes d’emergència social destinades als
ajuntaments per cobrir necessitats bàsiques com és l’electricitat, l’aigua, el lloguer o la compra
d’aliments.
S’ha donat acompanyament a les persones més vulnerables, ampliant el servei de teleassistència
i posant en marxa un servei a domicili per a compres i encàrrecs destinat a persones majors.
S’ha ampliat el programa d’ajuda alimentària gestionat per Càritas i Creu Roja, per a la compra
de béns de primera necessitat.
I s’ha reforçat el servei d’atenció a la dona, a través de seguiment telefònic i ampliació
d’infraestructures com l’habilitació d’un nou pis destinat a dones víctimes de violència masclista
i les seves filles i fills.
Pel que fa a l’accés a l’educació, s’ha dotat d’Internet a aquells habitatges amb persones
escolaritzades on encara no es disposa de cap tipus de connexió.
S’ha posat en marxa una targeta de prepagament per garantir la correcta alimentació i la
cobertura de necessitats bàsiques dels menors beneficiaris d’una beca per als menjadors
escolars.
En habitatge, es va habilitar de l’alberg de Sa Vinyeta per tal d’oferir un espai segur a les persones
sense sostre.
També es van obrir borses de treball extraordinàries i contractació de personal de reforç per als
serveis essencials i per donar suport a tasques assistencials.
Es va gestionar la compra de material sanitari per a les instal·lacions i personal públic.
I es va coordinar la desinfecció d’espais públics, amb els ajuntaments de l’illa, l’exèrcit, les forces
i cossos de seguretat de l’Estat i les associacions de pagesos.
Els ajuntaments, per la seva banda, van adoptar mesures de caràcter fiscal, com l’aplaçament
dels terminis per al pagament d’impostos, la possibilitat de fraccionament de rebuts, l’exempció
del pagament de taxes per serveis no prestats durant l’estat d’alarma o l’acceleració del
pagament a proveïdors.
Mesures socials, com l’increment de les partides de pressupost destinades als serveis
d’emergència.
Així com altres de caràcter econòmic, com els plans de promoció del comerç local o les ajudes
directes a establiments, amb el suport del Consell Insular.

Gràcies a mesures com aquestes, vam aconseguir tombar la corba d’infeccions i contenir la
pressió sobre el sistema sanitari. En l’actualitat, però, veim com estan s’estan relaxant les
mesures de prevenció entre la ciutadania, la qual cosa fa que apareguin alguns focus de contagis,
que posen en perill tots els esforços fets fins ara.
Per tot el que ha suposat la resposta de les administracions durant els primers mesos de crisi
sanitària i l’actual estat dels fets, des del PSOE Menorca fem constar les següents consideracions:
1. Lamentam les conseqüències d’aquesta crisi sobre la salut de totes les persones que i
especialment per totes aquelles que han patit el virus amb la seva vida. Igualment, també
ens felicitam per les moltes que l’han superat, gràcies als recursos del sistema sanitari i a la
magnífica atenció dels i les professionals.
2. Posam en valor la gestió realitzada per les diferents administracions públiques, davant una
crisi sanitària sense precedents, que ha obligat a tirar endavant mesures valentes, d’una
manera àgil i amb sentit de la responsabilitat.
3. Aquesta crisi dona la raó als nostres posicionaments en favor d’uns serveis públics sòlids i
de qualitat, ben dotats quant a recursos i personal.
4. Rebutjam qualsevol intent o pretensió d’afeblir o privatitzar la sanitat, l’educació i els serveis
d’atenció social públics. Tot el contrari, necessitam el seu enfortiment, davant de possibles
situacions com la que esteim vivint.
5. Defensam el valor de la política, com a garantia del bé comú, més enllà dels legítims
interessos particulars. La capacitat per treballar coordinadament entre institucions i tenir
només l’interès general com a objectiu ha fet eficaç la lluita contra el virus i el manteniment
de l’estat del benestar.
6. Exigim que la resposta a la crisi sanitària i econòmica no deixi ningú enrere i sigui justa per
a tothom, oferint més oportunitats a qui més ho necessita i ho passa malament.
7. Demanam a la ciutadania una actitud de responsabilitat pel que fa al manteniment de
mesures higièniques que prevenguin la propagació del virus i una major afectació en la salut
i l’activitat econòmica.
8. Posam en valor el lideratge de les administracions públiques en la lluita contra la pandèmia
i, especialment, l’empenta dels equips socialistes, que han sabut imprimir un accent social
a les mesures preses, per assegurar la protecció dels col·lectius més vulnerables.
La lliuta contra el virus ens ha posat a tots i totes davant d’un fenomen desconegut fins ara. La
gestió sanitària ha tingut encerts, i segurament errors, i ens ha fet actuar des de la unitat, amb
sentit de responsabilitat.

Des del PSOE Menorca agraïm la feina feta als càrrecs públics que han estat a l’alçada i, sobretot,
al conjunt de professionals dels serveis públics que han donat el millor de sí mateixos en la lluita
contra el virus i per atendre les necessitats urgents de la població.
També volem fer constar la paciència i responsabilitat demostrada per la ciutadania, que va fer
cas de les recomanacions sanitàries, i a qui demanam que mantengui la guàrdia, ja que el perill
que els contagis augmentin descontroladament hi serà mentre no tinguem una vacuna o un
tractament fiable de la malaltia. Açò encara ens durà un temps més.
Entre tots i totes farem que la nova normalitat sigui el millor possible.

