Carta sobre mesures de control entre illes

A/A. SRA. FRANCINA ARMENGOL
PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
CARRER DE LA LLOTJA, 3
07012 PALMA (ILLES BALEARS)

Benvolguda Presidenta,

S’apropen unes dates que, com era de preveure en el pont de principis de desembre, suposarà
un gran increment de mobilitat no només entre la nostra comunitat i la península sinó també
entre les illes.

Fa uns dies anunciàveu la proposta de controlar l’entrada a les illes a partir del dia 20 a través
de diversos mètodes (PCR en origen, antígens als ports i aeroports), però no vau parlar
d’establir cap mesura de control per moure’s d’una illa a una altra dins del nostre arxipèlag.

La situació actual a cada illa és diferent, i som conscients que qualsevol petita acció pot dur
conseqüències dràstiques.

Per posar un exemple, gran part del professorat de Formentera prové de diversos indrets de
Mallorca, que es troba en un nivell de risc alt. Si aquest professorat passa les festes amb la
seva família, cosa totalment comprensible i respectable, i torna a Formentera, en el cas
d’haver-hi algun positiu, si no es detecten i es fa rastreig, els efectes poden ser desastrosos.
Els i les mestres tenen contacte amb totes les nenes i nens de Formentera, fet que podria
provocar una cascada de brots infecciosos que, tractant-se d’una illa tan petita, que, a més,
comparteix l’àrea sanitària amb Eivissa, tindria uns efectes molt difícils d’avaluar i de contenir.

De la mateixa manera succeiria amb els i les alumnes que estudien a Mallorca i tornen a
Formentera per passar les festes amb les seves famílies o dels familiars que viatgin amb motiu
de les festes.
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Aquests són només dos exemples, per il·lustrar la situació en què ens trobem a la nostra illa i
que podria extrapolar-se a d’altres casuístiques i a la resta d’illes.

Per aquest motiu, des del Consell de Formentera volem traslladar-vos la nostra preocupació i
entenem que cal establir mesures de control anàlogues als viatgers que provenen de fora de la
nostra comunitat, per tornar a la seva illa de residència en condicions sanitàries segures.

Tenint en compte que es tractaria de mobilitat dins de la mateixa comunitat autònoma,
emparada pel decret de declaració de l’estat d’alarma, demanem que implementeu durant
aquestes festes de Nadal un sistema de control sanitari voluntari per contenir la propagació de
la covid-19 també entre les Illes Balears, sobretot tenint en compte la mobilitat entre illes que es
troben en nivells perillosos de contagi.

Així, considerem que per a aquelles visites de més de 72 h entre illes que provinguin d’illes
amb nivells de contagi superiors a 150 per 100 mil habitants, s’estableixin posicions de
realització de proves voluntàries amb cita prèvia i gratuïtes per a residents, tal i com ja es va
realitzar al pont de la Constitució.

Des de Formentera reclamem, com sempre, que es prenguin mesures adaptades a la nostra
situació, sense oblidar la solidaritat que en aquests moments som conscients que cal
mostrar-nos els uns als altres, i que en altres ocasions ja hem posat de manifest, com arran de
la decisió del toc de queda. De moment seguim en la fase 1, però som conscients que això pot
canviar d’un dia per un altre i que això no succeeixi depèn, bàsicament, de prendre mesures de
prevenció a temps.

Quedem a la vostra disposició per oferir la col·laboració del Consell Insular en tot el que estigui
en la nostra mà.

Una salutació ben cordial,

Alejandra Ferrer Kirschbaum
Presidenta del Consell Insular de Formentera
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