“La Fase 1 de desconfinament ens ha donat l'oportunitat de tornar a veure els nostres éssers estimats pe

Aquesta setmana ha estat molt emocionant i intensa. Formentera ha tingut l'oportunitat d'entrar
a la Fase 1 del pla de desescalada del confinament. Això ha permès que puguem gaudir de
més llibertat i sobretot que puguem tornar a visitar els nostres familiars i amics de Formentera
als que hem retrobat després de 50 dies. Amb l'entrada a aquesta fase, ha finalitzat el
confinament més dur al que ens ha portat aquesta pandèmia mundial, però no ens podem
relaxar ja que la crisi sanitària no ha acabat: encara són moltes les persones que moren cada
dia a d'altres indrets, i encara són molts els contagis.

Hem passat uns dies molt durs, on hem enyorat els nostres éssers estimats, els nostres
costums i fins i tot la nostra rutina diària. El canvi de fase ha suposat una enorme alegria però
hem de ser conscients que encara no és moment de baixar la guàrdia perquè aquesta passa
endavant no signifiqui en un futur una passa enrere.

Amb l'entrada a la Fase 1 del desconfinament hi ha un canvi molt important a la nostra vida i és
que es permeten les reunions socials de fins a 10 persones i que els petits comerços i
terrasses de restauració han pogut obrir les seves portes. Això ens ha donat la possibilitat de
reactivar la nostra vida social i també és una petita passa cap a la reactivació econòmica. Però
tot aquest esforç que hem fet confinats no tendrà cap sentit si ara ens deixam portar per la
inconsciència: ara és més necessària que mai la responsabilitat i la precaució de totes i tots els
formenterers perquè en aquests encontres respectem les mesures establertes per les autoritats
sanitàries perquè el perill de contagiar-se no ha marxat i no podem tornar a posar en risc la
capacitat del nostre sistema sanitari. Per això, us demanem especialment que continueu
protegint les persones més vulnerables. Hem passat d'una fase de control a una fase de
responsabilitat on tractar adequadament les llibertats que anam recuperant és responsabilitat
individual i col·lectiva de tothom.

Com a Consell de Formentera, aquesta setmana, a més d'emocionant, ha estat molt intensa. El
dilluns Formentera va entrar a la Fase 1 de desconfinament dins la crisi de la Covid-19 i ho va
fer de manera avançada a la resta de l'Estat. Ens hem convertit, junt amb 3 illes de les
Canàries, en un laboratori que ajudarà la resta del territori nacional a poder aplicar els canvis a
les properes setmanes. Els focus nacional i internacional han apuntat cap a la nostra illa i som
el mirall que mostra el futur que espera a altres territoris espanyols.
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Per poder garantir cada passa de la desescalada cal que aquest procés es faci respectant les
característiques de cada territori i dotant de més capacitat de decisió les comunitats autònomes
i les entitats locals, ja que són els territoris que després hauran d'aplicar i controlar les mesures
sanitàries, higièniques i socials que ens han de permetre arribar als nostres objectius.

La desescalada no ha fet més que començar. Queda un llarg camí per endavant que haurem
de recórrer tots junts per poder passar d'aquest primer desconfinament intern a les properes
fases que, si les dades sanitàries ens acompanyen, podrem anar travessant poc a poc.

Hem de ser conscients que, si bé és cert que Formentera ha començat com una de les
primeres illes aquesta desescalada, això no és una competició i que per poder fer passes
endavant i obrir l'illa, primer a les nostres illes veïnes, després a la resta de l'Estat i finalment
esperem que al món, cal que també es recuperi i vagi avançant en aquesta camí la resta de
l'Estat.

Tots junts hem fet una gran feina i per això no em cansaré mai d'agrair-vos l'esforç que heu fet
fins ara, però encara hem de continuar treballant plegats des de la consciencia, la
responsabilitat, el sentit comú i la prudència. I, amb aquestes premisses, estic segura que
continuarem fent passes endavant.
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