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BAN DE BATLIA
EL BATLE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ FA SABER QUE:
Estam aconseguint controlar la tercera onada de la pandèmia del COVID19. Les dades
ens donen aquesta alegria i les vacunes aquesta esperança darrere de la que tots veiem
el final d'aquest malson. Però sabem que han mort desenes de milers de persones al
nostre país i centenars d'elles a la nostra Comunitat.
Controlar les onades d'aquesta pandèmia ens ha obligat a prendre decisions que
limitaven la nostra mobilitat i l'activitat de moltíssimes de les nostres empreses. L'any
2020 es va tancar amb una desgraciadament històrica caiguda de la nostra activitat
turística de fins al 85% en el "millor" moment de la temporada, si és que hi va haver algun
moment bo.
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És evident el mal que a l'economia de tantes i tantes famílies calvianeres ha fet aquesta
pandèmia. I amb elles hem estat, multiplicant les ajudes i subvencions, i també per a tot el
teixit productiu.
Ara estam a prop de poder controlar-la per complet. L'horitzó d'una vacunació que tots
desitjam que s'acceleri, conforme s'incrementa l'arribada de més vacunes, és
esperançador. La temporada turística, i amb ella la reactivació de la nostra economia, està
més a prop, i hem d'aconseguir arribar-hi amb índexs de contagi molt baixos, amb el que
anomenam "incidència acumulada a 14 dies" per sota de 50, i si és possible de 25. Amb
aquests estàndards d'incidència de virus, salvarem vides, recuperarem economia i amb
això, l'activitat i el treball que milers de calvianers i calvianeres desitgen i necessiten.
No podem permetre posar-lo en risc amb una nova onada, una quarta onada que torni a
portar morts d'éssers estimats, UCIS plenes, saturació del sistema sanitari, i un nou fre de
l'obertura de la nostra economia turística i de serveis.
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Aquests dies compartim els lògics desitjos de recuperar les nostres relacions socials,
l'activitat de les terrasses i la restauració, les visites a casa d'amics i familiars diversos ...
Però no ens hi hem de llançar sense les mesures necessàries, ni la precaució deguda que
ja tots coneixem: mascaretes, espais oberts, distància social ... El virus encara és aquí,
entre nosaltres, i no podem tendir ponts amb un contacte social accelerat i sense control.
Si així ho fem, tornarà a créixer la seva incidència, i amb ella, les enormes conseqüències
per a la nostra salut pública i la nostra activitat econòmica. No ho permetem.
Per tot això, faig una crida a tots els calvianers i calvianeres a la responsabilitat
individual i col·lectiva d'una recuperació controlada i pausada de la nostra activitat
social, com a pas absolutament necessari per evitar noves onades pandèmiques i
aconseguir així l'anhelada recuperació econòmica amb la temporada turística
d'estiu i tardor, i aconseguir que el dolor per la mort de familiars o amics, o el seu
sofriment, desapareguin poc a poc fins a fer d'aquest COVID19 un malson controlat,
que mai hauríem d'oblidar.
EL QUE ES FA PÚBLIC PER A GENERAL CONEIXEMENT A CALVIÀ,
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EL BATLE
Alfonso Rodríguez Badal

CSV:

C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià. Illes Balears
Tel. 971 139 100 · a/e: calvia@calvia.com

