editada a Palma per

ISNN 244-8117

número 94

maig 2020

F

1er de Maig:
canviar el model social i econòmic

Índex

#94

maig 2020

Editorial
L'ull crític
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

La llarga travessia després del coronavirus
Normalitat versus normalitat
La Unió Europea davant crisi: la solidaritat a examen
Ara toca replantejar i readaptar l’economia
Nova normalitat o nou model?

Biel Barceló
Celestí Alomar
Maria Garcies
Joanaina Campomar
Miquel Mir Gual

El poble té la veu
3.1 Quin mercat laboral volem després de la crisi?

Yolanda Calvo

Què està passant?
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

A qui pot molestar la Renda Bàsica Universal i Incondicional? Pep Valero
I la Banca... Què farà?
Damià Moll
El xoc, Eivissa post COVID19
Joan Ribas
COVID19 una oportunitat per a l’economia local
Jaume Alzamora Riera
COVID19 una mirada psicosocial
Xavier Delgado Drover

L'entrevista

E. FINA SANTIAGO RODRÍGUEZ

Construint alternatives
5.1 Escenari VUCA
5.2 Una nova iniciativa Es PLA XXI
5.3 La gran oportunitat

Trinxera municipal

T.1 El bé comú en temps de crisi
T.2 Manacor un poble que capgira el reciclatge
T.3 Consell de Mallorca, reeixir sense deixar ningú enrere

Altres veus
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Cataclisme
I avui, què?
Bona sort o mala sort
Zaqueo i el coronavirus
El voluntariat en temps de confinament
La crisi actual una oportunitat per a l’esquerra

Cultura

7.1 Isidor Marí, una mirada des d’Eivissa
7.2 Sebastià Alzamora. Senyors del món
7.3 Notes marginals d’un enclaustrat

És per riure

El racó d’en Joan Miquel

Contraportada

Biel Pérez i Pep Valero

Jordi López
Mateu Ginard
Biel Huguet

Miquel Àngel Contreras
Sebastià Llodrà
Guillem Balboa Buika

Biel Pérez Alzina
Tomeu Català
Toni Bennassar Cirer
Paquita Alcover Fontanet
Equip de voluntariat Càritas
Macià Calafat Bellver

Damià Pons
Maties Garciasom Articulista
Pep Traverso Ponce

Joan Miquel Lladó i Ribas

Editorial

Començam a veure la llum al final del túnel amb l’inici del desconfinament, però és obvi que la «nova
normalitat» postcoronavirus anunciada per Sánchez no és més que un eufemisme per suavitzar que les
coses no tornaran a ser com eren. Encetar el mes de maig amb més de 25.000 persones mortes per la
pandèmia no és cap broma, i més enllà dels errors i encerts del govern de l’Estat hem d’estar agraïts de
tenir uns serveis públics sanitaris i socials dignes -començant pels seus treballadors i treballadores-, que
s’hauran de reforçar davant els temps d’incertesa que vénen.
I és obvi que les coses no tornaran a ser com eren. No ho seran en l'àmbit social, perquè la precaució
farà que hàgem de mantenir fins no se sap quan, la distància física entre una espècie que estam avesats
a comunicar-nos, més enllà de les pantalles, a través de la mirada i el contacte físic. Ni en conseqüència,
a escala econòmica, perquè aquest manteniment de la distància física també condiciona el desplegament
de l’activitat econòmica, i especialment la dels serveis.
El turisme és mundialment l’activitat que queda més tocada, i a les Illes ens ho havíem jugat tot a una
sola carta. D’aquí que els poders públics hauran de ser molt actius en els temps que vénen, si volem
assegurar una cosa tan bàsica com que tots els habitants d’aquesta terra puguin menjar i tenir un sostre;
que no quedi ningú pel camí, com a l’anterior crisi. Una crisi, la d’ara, que no és una simple pausa perquè
tot torni a ser igual d'aquí a un temps. Aquest és un temps que s’ha d’aprofitar per fer el canvi de model
del qual tants i tants anys s’ha parlat que calia, entre altres coses perquè en un parell de mesos, la
realitat ha canviat dràsticament i ja no valen les mateixes regles del joc que abans. Ni per a nosaltres, ni
per a Alemanya, que preveu una caiguda sense precedents de la seva economia.
El que s’ha de fer ho haurem de decidir la societat en conjunt, però les prioritats són tant de sentit comú
que haurien de suscitar un consens ample si ens en volem sortir amb garanties, tot i que les dretes -els
amics de Trump- també s’ho han jugat tot a la carta del desgast al govern, amb zero autocrítica. En el
nostre cas, a més, serà necessari que d’una vegada per totes el govern de l’Estat modifiqui el tracte
polític i econòmic profundament injust que ens ha procurat històricament. Les inversions necessàries per
sortir del forat són inassumibles sense fons estatals i europeus, i això situa de bell nou la qüestió del
finançament com a element fonamental d’aquesta nova etapa.
Sobre les polítiques a desplegar, el camí és el que s’apunta des de l’ecologisme, l’economia social o els
sindicats, que també celebren -i nosaltres amb ells- un Primer de Maig atípic: canviar el model social i
el model econòmic, com a condició perquè d’aquesta crisi no se’n surtin només les elits, els espavilats de
sempre. Comença la desescalada en el confinament, però s’aguditza la batalla per definir, aquí i arreu, si
el que és prioritari és salvar el capitalisme o la vida de totes i tots.
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L'ull crític

2.1

La llarga travessia
després del coronavirus

Biel Barceló
Les previsions econòmiques que diferents organismes estan fent sobre els
efectes econòmics de la crisi del coronavirus són veritablement
catastròfiques. Ja siguin les xifres que a escala internacional està donant
el FMI o en l'àmbit local el CES i el mateix Govern de les Illes Balears, són
dades molt preocupants.
I recordem que darrere aquestes estadístiques hi ha drames humans, i
com sempre, els més vulnerables seran els qui més patiran.
Les conseqüències a curt termini són clares: empreses que estan obligades
a tancar, empreses que han hagut de tancar perquè tanmateix no tenen
clients, i treballadors sense feina -per ara temporalment-. I això arriba a
tots els sectors econòmics. No n’hi ha pràcticament cap que no estigui
directament o indirectament afectat. Des dels grans magatzems als
taxistes, des dels despatxos professionals fins al restaurant de la
cantonada, des de les empreses hoteleres fins a la petita botiga de barri. I
per descomptat tot això arriba a l’economia domèstica: la impossibilitat de
fer front a hipoteques i lloguers així com el previsible augment dels impagaments a tots els nivells, ... I
aquesta situació no s’acabarà de cop i és previsible que visquem uns pròxims mesos (anys?) molt
complicats.
Hem d’esperar que a partir de l’aixecament progressiu de les restriccions, a poc a poc l’activitat
econòmica es podrà anar recuperant. Però és indubtable que aquesta recuperació serà progressiva i pel
camí hi haurà empreses que ja no podran obrir i treballadors que acabaran perdent la seva feina
definitivament.
En l'àmbit balear, tothom ja dóna per pràcticament perdut l’any 2020. Difícilment la temporada turística
arrancarà i moltes empreses només obriran parcialment o fins i tot n’hi haurà que ni obriran.
La gran incògnita és que passarà més endavant. Podem dir que l’any 2021, des del punt de vista turístic
pot esser un bon any i preveure que hi pugui haver una recuperació. Però això serà amb permís del virus.
Perquè si el virus és estacional i es repeteix amb la mateixa virulència, només podria salvar la temporada
de l’any que ve el fet que ja hagués arribat un tractament o vacuna adequats i que s’hagi pogut distribuir
internacionalment.
Però que l’any 2021 pugui haver arribat la recuperació, no impedeix que hi haurà pèrdues ja irreparables:
com he dit abans hi haurà moltes empreses que no podran superar la crisi i llocs de treball que es
perdran definitivament.
Per altra banda, també s’ha de tenir en compte l’impacte damunt les economies de les Administracions.
Ara les Administracions estatal i autonòmica estan fent un gran esforç pressupostari per aplicar mesures
sanitàries, socials i laborals per fer front a la situació. Així, per exemple, en els pròxims mesos s’haurà de
fer front a la gran quantitat d’ERTOS -expedients de regulació temporal de l’ocupació, que hi ha hagut
aquests dies o a la nova renda social que s’ha proposat.
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I per afrontar despeses, no es disposaran dels ingressos necessaris perquè l’aturada econòmica durà una
important davallada de la recaptació d’imposts. Això vol dir que anam cap a un escenari que provocarà
endeutament i dèficit, i -alerta-, probablement també futures retallades pressupostàries.
I a partir d’aquí el plantejament a fer és com n’hem de sortir. Algunes veus balears plantegen que
aquesta és l'oportunitat per fer un canvi de model econòmic. Ara bé, això no es pot fer de manera radical
d’un dia per l’altre. Una transició cap a un millor model requereix planificació a curt, mitjà i llarg termini;
recursos humans i econòmics i que tothom remi en el mateix sentit. Només així, en un termini de 10 a 20
anys podríem veure resultats.
Així, una solució radical ara damunt per exemple el turisme i la construcció com proposen alguns, només
provocaria la pèrdua de milers de llocs de feina que no tendríem manera a curt termini de substituir per
altres sectors.
Per això s’ha de continuar la feina feta els darrers anys en què s’han establert unes bases que poden
permetre aquesta transició a un model econòmic més equilibrat, més diversificat i més sostenible (des
del Pla d’indústria al Pla d’innovació; des del Pla de competitivitat i ocupació al projecte SunAndData; des
de l’impost turístic a l’establiment d’un sostre i limitació de places turístiques; des de la llei de residus a
la llei de canvi climàtic,...). Però això és només un començament que requereix una continuïtat amb
polítiques clares i valentes en els pròxims anys.
Què hem de fer i què no hem de fer:

-

En primer lloc, a escala de l’Administració es requerirà que es flexibilitzi l’endeutament i el dèficit;
que arribin els ingressos prevists pel sistema de finançament autonòmic; que es desbloquegin els
doblers que ara mateix tenen retinguts els Ajuntaments per mor de la Llei Montoro (més de 500
milions a Balears); que s’aprovin les mesures fiscals previstes al règim especial insular o que
l’Administració autonòmica balear guanyi sobirania sobre temes fonamentals com aeroports o
fiscalitat.

-

Un pla de xoc dirigit al teixit de micro, petita i mitjana empresa.

-

Un pla per rescatar persones: aquelles més vulnerables necessitaran ajuda.

-

Una aposta clara per la recerca i la innovació, l’economia verda, l’economia circular, l’economia
social i la formació.

-

Producte local i de proximitat.

-

Abraçar les noves tecnologies i la societat digital. Així per exemple les empreses que ja estaven
preparades per la venda online (siguin petites o grans) són les que millor hauran sobreviscut
aquests dies.

-

Incrementar el teletreball. Aquests dies s’ha demostrat que moltes feines es poden fer igual de
bé des de casa.

-

Una nova mobilitat: precisament les noves tecnologies i el teletreball poden evitar molts de
desplaçaments. I el futur passa per sistemes de mobilitat cada vegada menys dependents dels
vehicles privats i que apostin per les energies netes.

-

El que no s’ha de fer és confiar que els bons propòsits de canvis bastaran. Una vegada que passi
tot, és fàcil oblidar aquestes bones intencions.

-

I el que no s’ha de fer tampoc és aprofitar la crisi per permetre actuacions o projectes
injustificables (ja sigui justificar la censura informativa, la recentralització competencial o
permetre projectes insostenibles des del punt de vista mediambiental).

El repte, per tant, és veure les oportunitats de canvi d’aquesta crisi i no afrontar-ho repetint errors.
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2.2

Normalitat versus normalitat

Celestí Alomar
Per l’establishment, el vicepresident Iglesias continua
sent la torre a enderrocar. El capital segueix en el
mateix redol quan la sacsejada a la societat és
universal.
Abans
d’entrar
en
qualsevol
altra
consideració, vull dir que encara sort de l’actual
govern i la presència d’Unidas Podemos, que ha ajudat
a estirar la cosa cap a una sensibilitat més social. No
vull ni imaginar què hauria passat amb un tripartit de
la dreta al poder. Però, aterrant, en relació amb la
gestió del govern de l’Estat, i molt especialment de la
presidència, penso que des del mateix dia abans de
declarar l’estat d’alarma moltes de les decisions preses ho han estat per elevació. Possiblement, es volia
evitar que la crisi sanitària proveís d'energia supletòria l'oposició en els temes d'estat que hi havia sobre
la taula. El govern gestionava la crisi, alhora que guardava les espatlles.
En aquest sentit, crec que ha enfocat la seva estratègia des de la metàfora conceptual. Ha treballat sobre
els marcs mentals socialment preestablerts i ha anat reforçant els seus punts forts de les polítiques
socials i apropiant-se de referents fixats en l’ideari conservador. Una estratègia lakoffsiana, perfectament
representada en l’alineació habitual de l’equip de les rodes informatives diàries: el doctor Simón i tres
uniformats. A alguns dels meus amics se'ls remouen els budells quan els veuen aparèixer. No obstant
això, la percepció que en tinc és que la presència del facultatiu reforça la idea d’objectivitat i
independència científica (que encaixa bé en el perfil de l’esquerra) i la dels tres uniformats lliga amb una
concepció de l’autoritat i l’ordre (que encaixa bé en el perfil conservador). En general, la constant és que
s'ha imposat el llenguatge militar al drama civil i s’ha enarborat el concepte d'unitat -en abstracteenfront de la idea de coordinació i cooperació. Armes de doble tall. Totes elles amb una intencionalitat
definida, encara que en la praxi es corregeixin.
Però la crisi és molt més àmplia i profunda, i sobrepassa els tirs per elevació o qualsevol altra estratègia.
A mesura que la pandèmia es feia gran, augmentava la consciència de fragilitat i s’estenia la necessitat
de radicalitat per a un després. M’agrada la frase de Manuel Castells: “No és la fi del món. Però és la fi
d'un món. Del món en què havíem viscut fins ara”. Signes d’esperança sobre l’horitzó del futur. Patim el
trauma propi d’una societat narcisista, en què un havia d’aprendre a confiar només en ell mateix i la seva
història personal i, de sobte, desperta d'un malson entre un conjunt de mans anònimes que el salven i
empenyen cap endavant. La pandèmia, àdhuc, pot obrar el miracle de reivindicar l’erotisme enfront del
narcisisme. En un acte de contrició, ens hem anat reconciliant amb la idea de bé comú, l’existència de
l’altre, amb el vocabulari humanista i amb l’acció civil en defensa de l’estat. Abonament per ressorgir.
La societat actual mai havia afrontat una amenaça d’aquestes dimensions i s’ha comprovat que no
estàvem preparats. Davant tan gran emergència, els governs han hagut d’anar corrent i a palpentes. Les
decisions governamentals cada dia eren fruit d’una nova realitat sense experiència prèvia, farà mal
jutjar-los a partir dels detalls. Churchill va passar a la història pel “sang, feina, llàgrimes i suor”, que no
és una frase simplement, sinó l’expressió de la capacitat de lideratge en una època de terror sobrevingut
i generalitzat. Passada la crisi sanitària, l’odissea serà recomençar sense un patró de sastre que digui per
on fer les costures de la “nova normalitat”. Per la xarxa circula un sarcàstic “No podem tornar a la
normalitat perquè la normalitat era el problema”. Normalitat versus normalitat?
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La “nova normalitat”, que proclama el President del govern, és un eufemisme més. Darrere seu, hi ha
amagat un secret, una intenció política, una voluntat de canvi? Per començar, seria un bon punt de
partida que la normalitat de la xarxa i la del president, que li agradaria bescanviar en un New Deal, no hi
hagués grans diferències. L’evidència és que el virus ha posat en dubte l’actual forma de societat de
consum i els seus progenitors, el neoliberalisme i un concepte mercantilista de la globalitat. Seria aquest
el punt de partida?
L’anunci d’un nou Pacte de la Moncloa es podria situar en el camí que va entre el tir per elevació i la
voluntat imperiosa de canvi. En la primera presa de contacte amb el líder del principal partit de l'oposició,
el possible pacte ha quedat reduït a la categoria de comissió parlamentària (que no és poc) per a la
reconstrucció (un altre eufemisme). Situada, d’aquesta manera, l’acció en l’escenari del Congrés, la
franja s'eixampla, la negociació dels pressupostos pren més protagonisme i els pactes puntuals cobren
importància. La negociació amb la Generalitat seguirà el camí marcat. No ens enganyem, Casado vol (1)
només negociar la política econòmica (començava l’escrit dient que Iglesias era l’objectiu) i (2)
desbaratar l’estratègia de lideratge del president. Podria no haver-hi un Gran Pacte, però sí que és
possible una revitalització d’un corrent per un nou acord.
És evident que la “normalitat” és polimorfa, en funció de la condició de classe. Si es vol donar llera al
sentiment congriat en la duresa de la crisi i en la decepció del discurs anterior, la normalitat només té un
aliat possible. I aquest és la gent que, confinada des de casa, treballant sota el perill del contagi o en
primera fila lluitant per salvar vides, se les ha arreglat per salvar l’estat. La gent que des de l'anonimat
ha dignificat l’empresa comuna i la solidaritat humana. És entre aquests on cal anar a buscar el
protagonisme... i, si és possible, el lideratge.
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La Unió Europea davant la
crisi: la solidaritat sotmesa a examen

L'ull crític

2.3

Maria Garcies
La Covid-19 s’ha anat desplaçant des d’Àsia cap a Europa, on aquest
darrer mes sembla haver-hi instal·lat l’epicentre dels seus estralls. La
primera víctima d’aquest infortuni ha estat, malauradament, la salut
pública. Els danys col·laterals ja es comencen a sentir, també, en les
economies. La pandèmia, però, podria deixar encara una altra víctima:
el lideratge polític de la Unió Europea. La Covid-19, és una nova prova
per a la solidaritat europea?
La crisi del coronavirus és una crisi global i, com a tal, tendrà
repercussions globals. Per començar, la pandèmia demanarà –ja ho
està fent– reforçar les estructures de governança internacional. Si bé
els Estats tenen les eines i les competències d’acció necessàries per fer
front a l'actual situació –per exemple, la possibilitat de tancar les
fronteres, de prendre mesures en l’àmbit sanitari...–, l’eficàcia de qualsevol mesura presa en l'àmbit
nacional depèn de les mesures preses als altres Estats, en particular aquells que són veïns. Aquest
caràcter transfronterer és el que ens planteja la necessitat que els organismes de governança
internacional, i en el nostre cas de governança europea, funcionin.
Ja ho deia el comissari europeu encarregat de la gestió de crisis, Janez Lenarčič, “aquest virus no coneix
fronteres i tots els països hauran de mostrar solidaritat i coordinar les seves accions”. Però per a molts, la
Unió Europea arriba tard –el disseny de les primeres estratègies conjuntes va començar un mes després
de l’inici de la crisi a Itàlia- i amb una resposta, de moment, insuficient en temps i forma.
Alguns membres europeus iniciaven les negociacions defensant estratègies de replegament, resistint-se a
acceptar la realitat transfronterera d’aquesta crisi i prioritzant accions individuals sobre accions solidàries
entre Estats membres: escac i mat als principis de la Unió. El resultat d’aquest primer estadi va ser la
descoordinació, la coexistència de vint-i-set rutes d’acció diferents, una per cada Estat membre, per fer
front a un mateix problema comú.
En una segona fase, les institucions europees comencen a posar en marxa alguns plans d’acció, com la
Iniciativa d’Inversió plantejada per la Comissió Europea i que mobilitzarà 37.000 milions d’euros o el
Programa de compra d’emergència pandèmica llençat des del Banc Central Europeu, entre altres
mesures.
Finalment, afrontam ara una tercera etapa, la del debat sobre la necessitat de duu a terme reformes
estructurals i és que, aquesta nova crisi, ha reobert un debat europeu pendent: el debat sobre el deute
públic que ja va dividir els Estats membres durant la crisi de l’euro. En concret, la proposta existent
consisteix a crear els anomenats “eurobons”, una estructura que permetria ajuntar els deutes individuals
de cada Estat membre i que la UE emetés, de manera conjunta, bons per a obtenir finançament i fer
front a la crisi del Covid-19 sense disparitat de condicions entre els Estats. D’aquesta manera, tots els
Estats membres compartirien el cost i s’avalarien mútuament.
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La discussió sobre la mutualització del deute ha estat present i fa xocar diferents segments des de l’inici
d’aquesta crisi sanitària, econòmica i social. Primer, es va fer evident durant la cimera virtual que
mantingueren els màxims dirigents polítics de cada Estat membre el passat 26 de març i a on la divisió
semblava aprofundir la bretxa estructural entre el Nord i el Sud: d’un costat el grup reticent a aquesta
mutualització liderat per l’Alemanya i els Països Baixos, de l’altre el grup defensor d’aquesta mesura,
liderat per Itàlia i Espanya. A continuació, la qüestió es traslladà a les reunions de l’Eurogrup, en el qual
es reunien els ministres de finances. Poc es va aclarir i les divisions persistien.
Finalment, la discussió ha arribat al Parlament Europeu –cal recordar, l’únic òrgan representatiu de la
Unió, el més progressista, més propens a la cooperació i que ha quedat relegat a un paper secundari en
la gestió de la crisi. L’Eurocambra discuteix la qüestió a través d’una esmena introduïda pels Verds
finalment rebutjada per uns escassos 40 vots. El més interessant d’aquest viatge inter-institucional és
que ara, al Parlament, el debat sembla dividir esquerres i dretes, i no tant països del Nord i països del
Sud.

La Unió Europea haurà de decidir en els pròxims mesos què vol ser. Ara es troba davant una oportunitat
perfecta per a dissenyar nous instruments financers, noves estructures de solidaritat permanent, que
permetin evitar reincidir en els errors de fa 10 anys i enfortir la integració. Per a tal propòsit, la solidaritat
entres països, en particular vers aquells que més patiran les conseqüències d’aquesta crisi, ha d’estar al
cor de qualsevol acció europea.
Aquesta, podria ser la tercera crisis de la UE en una dècada, després de la crisi l’euro el 2012 i la crisi de
refugiats del 2015. Volem un futur europeu després de la tempesta? La UE necessitarà una resposta més
solidària i ambiciosa, una resposta de fons, per no continuar en el camí de la desafecció que amenaça
d’entregar el projecte europeu en mans de l’extrema dreta.
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2.4

Ara toca replantejar
i readaptar l’economia

Més de quatre anys de capgirar els serveis
públics han sigut essencials per fer front a la
COVID19
Joana Aina Campomar
Secretaria de la Mesa del Parlament
Els Acords pel Canvi i els Acords de Bellver han marcat la ruta dels
Governs del canvi des del primer dia per a revertir progressivament
els drets econòmics i socials dels illencs i illenques. Veníem de quatre
anys de retallades marcats per una política absolutista, antisocial i
especuladora derivada de la majoria absoluta del PP i aplicada a tots
els àmbits, llengua, cultura, educació, medi ambient, territori, serveis
socials i sanitat amb l’excusa de la crisi econòmica que va ser
utilitzada per a prendre mesures per a retallar els serveis públics en
general.
Davant la crisi de la COVID19 s'evidencia la política feta en recuperació de professionals de la salut i
professors d’educació, mesures urgents per a frenar la implantació de grans establiments comercials i
defensar el petit comerç, les lleis de Micro-cooperatives, d’acords laborals dels treballadors del turisme,
de Drets LGTBI, d’Igualtat, de Famílies, de Protecció de la maternitat, de Serveis Socials, de l’Atenció i els
drets de la infància i l’adolescència, de Concertació del Tercer Sector, de Voluntariat i de la pionera Renda
Social Garantida, a més moltes altres.
Totes aquestes mesures han sigut bàsiques per encarar la crisi de la pandèmia de la COVID19 que fa
menys de dos mesos ens va capgirar de dalt a baix la vida i ens té confinats en l’estat d’Alarma. Cert que
serà necessari i aconsellable analitzar les errades i els encerts, avaluar i reavaluar mesures per fer de la
salut pública un eix fonamental per encarar futures pandèmies i crisis. Però també cal dir que ens ha
trobat preparats, les institucions de les illes han reaccionat amb coordinació, competència i eficàcia i, el
més important, el compromís de la gent ha fet possible el necessari distanciament social per no col·lapsar
el sistema sanitari.
En poc temps hem après que són serveis essencials o no, a no sortir de casa, a veure carrers buits i
botigues tancades, a fer coa als supermercats, a fer mascaretes, a estar pendents de gràfics i dades
sanitàries, a utilitzar com si res paraules com aplanar la corba, casos actius, pics de pandèmia, repunt,
rebrots, desescalada, desconfinament i, sobretot,a acceptar que res no tornarà a ser igual. Som molt
vulnerables i seria un error que quan hagin passat uns anys res no hagués canviat i haguéssim oblidat el
que hem après.
Aconseguir el tancament de ports i aeroports i el primer va ser la primera passa de moltes més per fer
front a una crisi sanitària, social i econòmica dura, dolorosa, llarga i incerta. Difícil recollir totes les
mesures posades en marxa en tan poc temps per les nostres institucions, tot i que val la pena que com a
societat seguem conscients del nostre potencial perquè ens farà falta a la fase de post crisi.
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Gràcies a un bon sistema sanitari ha sigut possible la seva transformació amb un sistema d’emergència
sanitària amb 660 nous sanitaris, noves línies d’atenció telefònica d’emergència i cita prèvia, circuits
sanitaris diferenciats per pacients amb símptomes respiratoris i sense, unitats volants d’atenció al
coronavirus, un miler de llits per a casos de COVID19, renovació automàtica de tractaments
farmacològics, punts de COVID19-exprés per fer proves, línia 24 h d’atenció psicològica i 87 tones de
material sanitari.
No menys contundents han sigut el paquet de mesures socials addicionals a les dictades per l’Estat per
no deixar ningú enrere amb 3.000 terminals de teleassistència que permetrà donar suport a més de
10.500 persones en situació de dependència, 90 tècnics realitzant 26.000 cridades a més de 14.500 a
persones dependents que viuen soles, ampliació dels destinataris de la renda social garantida a majors
de 18 anys, que esperam que es vegi complementada per l’Estat amb l’anomenat ingrés mínim vital,
incrementant en 2.000 els 12.600 perceptors actuals, assumint el copagament de les places dels
dependents en Centres de dia durant el confinament, destinant 430.640 € a targetes beneficiàries de
beques-menjador i 23 milions per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics dels Ajuntaments
i renovant d’ofici totes les valoracions de discapacitat revisables per un any.

Foto: Menorca.info

No podem oblidar la tasca dels docents que malgrat les dificultats reprogramant i posant en marxa tots
els recursos possibles per mantenir els alumnes connectats i amb seguiment dels treballs. La bretxa
digital ha posat en evidència la precarietat de moltes famílies i s’ha promogut el repartiment de recursos
per aquestes. Prop de 90 agents policia-tutor assisteixen a centres educatius i serveis socials .
Un sector important que ha mostrat la seva essencialitat que no ha aturat, i amb el qual s’ha de treballar
braç a braç, és els pagesos, pescadors i la indústria agroalimentària. Un pla de xoc de prop de 2M€ al
qual se suma la compra d’excedent del sector primari, productors, cooperatives, societats agràries de
transformació i indústries alimentàries, per destinar-lo a fins socials afavoreix la comercialització del
producte local i, a la vegada, ajuda a les famílies més vulnerables.
A les nostres illes, a causa de la nostra elevada dependència amb el sector serveis i especialment el
turisme les dades de caiguda del PIB i de l’atur seran molt elevades. És important el gran acord social
que ha permès que s’hagin inclòs en els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació que els fixos
discontinus que encara no havien començat la temporada o que els ERTO s’allarguin més enllà del final de
l’Estat d’Alarma per protegir els llocs de feina de 200.000 treballadors i evitar el tancament de milers
d’empreses.
Imprescindibles les mesures per a donar liquiditat a milers de PIME i autònoms que són l’eix principal de
la nostra economia amb quasi 200M € crèdits d’ISBA que se sumen a les línies d’ICO de 100.000M€ i el
13M€ de prestació extraordinària per cessament d’activitat de 19.600 autònoms a les illes.
En l’àmbit local és imprescindible que el govern de l’Estat permeti l’ús de superàvits i romanents perquè
puguin ser instruments de dinamització del comerç i la indústria local i de suport a residents. En
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habitatge als 18M € d’ajudes al lloguer s’han sumat a les mesures de l’Estat la pròrroga dels contractes
de lloguer de l’IBAVI i Ajuntament de Palma amb l’exempció de pagament d’abril i maig. En Cultura
l’Ajuntament i el Consell Insular donen suport als productors locals. En Igualtat s’han posat mesures i
recursos perquè la crisi de la COVID19 no impliqui cap passa enrere en els avanços fets en el camí cal a
la igualtat de les dones ni la lluita contra la violència de gènere.
Per sortir de la crisi del 2008 el turisme va ser un factor positiu, però no podem tornar a caure amb la
nefasta gestió pública que va deixar enrere tanta gent i que ha augmentat l’índex de pobresa i
desigualtat. En aquesta pandèmia la nostra dependència del turisme és factor negatiu i ens ha fet
conscients de la nostra vulnerabilitat econòmica estructural. No es pot ajornar el trànsit cap a un model
econòmic més diversificat i sostenible per a les generacions futures des del punt de vista local i també
global com és l’economia social i circular, l’agenda verda, el coneixement i el producte i la indústria local.
Ens hem d’organitzar i cooperar per fer-ho possible.
La reconstrucció o reactivació econòmica no es pot basar només en plans pel turisme, és el moment de
plantejar plans i estratègies paral·leles al mateix nivell, coordinades i compatibles però amb no
supeditades una a l’altra, de diversificació econòmica sobre la base de la recerca, la innovació, la
formació, el sistema de cures, la transició energètica i el desenvolupament tecnològic i digital.
I enmig d’aquesta crisi seguim sent considerats com a territori de drets segona classe, ens trobam amb
organismes com el de CNMC, Comissió Nacional dels Mercats i la Competència que, en lloc de constatar
la mala praxi de les aerolínies en la pujada de preus aprofitant el 75% de descompte de resident
proposant mesures per evitar-ho, el qüestiona o declaracions del ministre Abalos que dóna preferència a
suposats drets d’estrangers amb propietats a les nostres illes per davant dels residents.
Des de MÉS per Mallorca és inevitable que d’aquesta crisi se'n derivi una verdadera diversificació del
model econòmic. Fins ara hem fet petites passes. Ara també caldran recursos i passes decidides en
minvar la dependència dels sectors tractors de l’economia fins ara com són el turisme i l’hoteleria que són
els sectors econòmics més damnificats en aquesta crisi.
No deixarem de ser una potència ni una comunitat turística, però aquesta dependència i especialització
s’haurà de replantejar i readaptar. Més de quatre anys de capgirar els serveis públics han sigut essencials
per fer front a la COVID19.

L'ull crític

2.5

Nova normalitat o nou model?

Miquel Mir Gual
Conseller de Medi Ambient i Territori
Govern de les Illes Balears
La situació derivada de l’emergència sanitària arran de la
COVID-19 ha fet palesa, d'una manera prou clarivident, el que
científics i ecologistes ens van advertint des de fa dècades: que
el model de societat que hem construït és insostenible des d'un
punt de vista socioambiental. Tot i que el daltabaix econòmic
que haurem d'afrontar els pròxims mesos serà catastròfic i que
revertir-lo, sens dubte, ha de ser la preocupació prioritària de
totes les Administracions amb l'objectiu indiscutible de garantir
la protecció de tota la ciutadania, no hauríem d'oblidar
l'obligació d'analitzar amb cura què ens ha duit fins aquí i que podem fer per garantir a les generacions
futures que no tornarà a passar.
La propagació planetària del coronavirus conegut com a la COVID-19 no és un fet anecdòtic i s'emmarca
en la irrupció, els darrers 20 anys, de diverses noves malalties infeccioses, traspassades d'animals a
humans en un procés conegut com a zoonosi. Abans de la COVID19, van venir les SARS, el MERS o
l'Ebola. Tots elles, amb les seves particularitats, responen a un mateix esquema: la destrucció creixent
d'hàbitats naturals i la pèrdua conseqüent de biodiversitat exposen cada vegada més l'espècie humana a
entrar en contacte amb aquestes malalties infeccioses.
Hem de tenir clar, idò, dues coses: quan acabi aquesta emergència sanitària seguirem en emergència
climàtica i que la millor vacuna contra futures COVIDS és un planeta sa. La sobtada i inèdita incertesa
econòmica que afronten milers de persones a les Illes Balears és d'una magnitud tan extrema que potser
només pot ser rememorada per les generacions dels nostres padrins. El repte és, per tan majúscul, i, per
tant, cal resoldre amb celeritat una qüestió essencial: ha de ser la “nova normalitat” que proclama el
Govern de l'Estat un sinònim de “nou model de societat”? La meva resposta és: Indubtablement, sí.
Les Illes Balears ja fa anys que són un referent en polítiques valentes i pioneres com la Llei de Residus o
de Canvi Climàtic que, tot i discutides pels sectors més immobilistes, ara ja estan emmarcades dins els
paraigües normatius de la Unió Europea. Cal passar, però, del paper als fets.
La diversificació del nostre model i teixit econòmic s’enlluerna, de cada vegada més, com la peça clau
que hem d’impulsar. L’impuls d’una agenda verda balear, forjada de mesures centrades en l’economia
verda, blava i circular, ha de ser un camí paral·lel que, sense més demora, hem de plantejar com a full de
ruta a seguir. Potenciar inversions lligades a infraestructures dins el cicle de l’aigua, l’economia circular, la
conservació dels nostres boscos i espais naturals protegits, o la protecció honesta del nostre territori no
sols tenen també la capacitat de generar economia i establir llocs de feina abocats dins el mercat laboral
del país, sinó que alhora també, s’estableixen com a peça cabdal per tal de lluitar i revertir una altra
emergència que persistirà per molt més temps; l’ecològica.
Davant de l’actual situació serà transcendent que les polítiques públiques i les seves inversions lligades,
no sols en l'àmbit autonòmic, sinó i més que mai també, a escala estatal i europea, se centrin a
estructurar un model econòmic i social que ens faci més resistents i resilients, tot generant més
immunitat a la interferència de factors externs i sobrevinguts. Primer les polítiques de protecció social i
laboral, amb efecte directe sobre aquells més vulnerables, i en segona instància les d’incentiu cap a una
major diversificació del teixit econòmic, ens nodriran d’un futur més optimista, solidari i ecològicament
sobirà. El gran repte que ens espera, sens dubte, haurà de ser superat amb serenor i responsabilitat.
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Quin mercat laboral volem
després de la crisi?

El poble té la veu

3.1

Yolanda Calvo
Secretaria d’Ocupació i Formació
CCOO Illes Balears
Si abans de la declaració de la pandèmia sanitària dèiem que el mercat
laboral de les Illes estava greument malalt, el diagnòstic d'aquest moment
el situa a l’UCI i a punt de rebre l’extremunció.
Des de fa temps es parla de la precarietat del nostre mercat laboral, un
mercat temporal, estacional, amb un número molt elevat de treballadors i
treballadores fixes discontínues que, en la seva majoria, depenen d'un únic
sector que és el turístic.
Amb aquest panorama laboral és normal que en obligar a tancar tots els
establiments hotelers, en decretar-se l'estat d'alarma, aproximadament 180.000 persones hagin vist com
no iniciaven la seva activitat habitual, temporal i estacional, enguany. Perquè al costat dels treballadors
de la planta hotelera també s'han vist afectades les persones que treballen en sectors com la restauració,
l'oci nocturn, el transport discrecional i d'altres que d'una manera o una altra estan íntimament
relacionats amb el turisme estacional i intensiu que tenim a les Illes Balears.
Fins aquí el que ja sabem, però ara què fem amb els treballadors i les treballadores? Podem continuar
permetent-nos que la nostra economia depengui gairebé d'una única activitat que a més té una
fortíssima estacionalitat? Podem seguir amb una contractació temporal elevadíssima o que la contractació
indefinida estigui basada, gairebé en exclusiva, en el contracte fix discontinu?
És claríssim que cal fer un nou plantejament del nostre model d'activitat i de la contractació
predominant; en el canvi cal plantejar-se nous jaciments d'ocupació que permetin no sols diversificar la
nostra economia – perquè un nou i possible vaivé econòmic no ens porti a la ruïna- sinó que cal generar
llocs de treball de 365 dies.
Però també cal fer un canvi en el model turístic, volem un turisme de tot l'any i de qualitat! Ja no ens
serveix rebre un devessall de turistes en un període curt de temps, que genera una demanda de mà
d'obra, de recursos i d'inversions en un moment puntual podent arribar a la saturació, per a després
veure com moltes de les nostres zones i infraestructures queden desertes i en desús durant gran part de
l'any. Sense esmentar a la gran quantitat de treballadors i treballadores que cessen la seva activitat i per
tant deixen de tenir uns ingressos dignes.
Els nostres hotelers han de ser valents i apostar per aquest canvi que suposa passar del turisme de pocs
mesos a mantenir l'activitat de continu -acceptant que no sempre es tindrà la mateixa intensitat ni els
mateixos beneficis- però que davant una possible i nova situació d'incertesa i inestabilitat, la situació no
serà tan catastròfica, i perquè els treballadors puguin gaudir dels beneficis que suposa tenir ingressos
durant tot l'any. Han de contribuir a l'estabilitat i la cohesió social de la nostra comunitat generant llocs
de treball de tot l'any i no sols limitar-se a l'obtenció de beneficis d'una manera ràpida i puntual.
D'altra banda, hi ha sectors que també responen a aquesta necessitat de diversificació i de creació de
llocs de treball indefinits reals com són el sector de les energies renovable, de les cures i la dependència,
de les TIC o del medi ambient. Però, per a poder posar en marxa aquestes activitats i per tant aquest
canvi, necessitarem inversions no sols públiques sinó també privades i la formació i actualització dels
treballadors i les treballadores que les desenvoluparan.
Necessitam per tant, una planificació de cap a on volem anar i preparar tant als empresaris com a la
classe treballadora per a poder dur-ho a terme. I això només ho podrem aconseguir si arribem a un
consens i una planificació coordinada entre el Govern i tots els agents socials implicats a les nostres illes.
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A qui pot molestar la Renda
Bàsica Universal i Incondicional?

Què està passant? 4.1

Josep Valero Gonzàlez
Els qui defensam des de fa bastant d’anys una renda bàsica universal i
incondicional (a partir d’ara RBUI), ho feim des del punt de vista d’exigència
d’un dret de ciutadania. Una persona per a poder exercir plenament el seu
dret a la llibertat, necessita fer-ho sense tenir una submissió econòmica. Una
persona que ha de vendre en el mercat la seva força de treball per a poder
subsistir ella o la seva família, sempre té d’una manera explícita o implícita,
una dependència que la condiciona.
Els sindicats, en rompre la relació individual patró-obrer, per la negociació
col·lectiva amb la patronal i amb l’existència dels delegats sindicals, són un
contrapoder que pot apaivagar la relació de domini vertical entre el patró i
l'assalariat. Els drets sindicals s’han aconseguit a base de lluites i conflictes.
Però sempre poder ser reversibles (les darreres reformes laborals) i des de la
nova hegemonia del neoliberalisme, també s’intenta afeblir constantment als mateixos sindicats, per
reduir aquest contrapoder molest per a l’increment sense complexos dels guanys empresarials.
Tornar a la relació individual patró-assalariat, és el somni gens amagat dels teòrics de l'excel·lència del
lliure mercat. Els falsos autònoms, els treballadors pobres, el precariat de relació laboral parcial i
temporal, són els clars perdedors en aquesta nova correlació de forces. Els sindicats no hi arriben prou en
aquests sectors. La necessitat de l’esquifit sou per a poder subsistir, fa que qualsevol amenaça u ordre
que atempta contra els seus teòrics drets laborals, sigui acceptada de manera conscient o inconscient. Si
ets esclau, pots dir el que penses però no tens dret a protestar per les represàlies. Per tant la submissió
és l'única manera sensata de poder subsistir individualment, si no aconsegueixes alliberar-te amb una
revolta col·lectiva.
Una RBUI permetria pensar les relacions laborals des d'un altre punt de vista. Facilitaria al conjunt de la
ciutadania uns ingressos mínims vitals, amb la possibilitat d’adquirir uns marges de llibertat individual
molt més amples que els actuals. Plantejaments com el repartiment del treball, els torns amb jornades
més reduïdes, contractes parcials o temporals voluntàriament acceptats per compatibilitzar amb altres
activitats, valorar socialment el treball domèstic i el de cures al mateix nivell que els altres treballs,
facilitar la dedicació al treball de voluntariat social... Estam parlant d’una nova relació de forces en el
mercat laboral. Una nova relació de forces que els sindicats podrien aprofitar per reforçar el seu paper en
la negociació col·lectiva i en la defensa general dels drets laborals.
La RBUI no seria una màquina de produir bandarres. Un ingrés mínim garantit és una condició necessària
per assegurar la subsistència, però no és suficient per assolir una millor existència. Produir mercaderies i
serveis seguirà sent necessari i faran falta empreses i treballadors per fer-ho possible. Cal fer una
economia productiva que generi riquesa, però també una imposició fiscal progressista que la
redistribueixi millor i conseqüentment, per a poder finançar la RBUI. Una economia que encari els reptes
del canvi climàtic, la revolució digital, les noves pandèmies, la diversificació productiva sostenible, amb
els costos de transició social més baixos possibles. Totes les rendes condicionades i subsidis inferiors a la
renda bàsica, així com tots els tràmits administratius inherents, quedarien eliminats. Els valors dels
treballs tendirien a remunerar-se segons la seva funció social, i no com ara, que es valoren a la baixa
segons el volum de la borsa d’atur que arrosseguen, i que a sobre, s’incrementarà brutalment amb la
pandèmia.
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Una RBUI podria permetre una transició de model productiu. Oferir un matalàs de protecció a aquelles
persones que estan en professions que queden desfasades, i obrir finestres d’oportunitat per a
l’adquisició de noves formacions i noves habilitats. Un matalàs de protecció per aquelles persones
autònomes que volen iniciar un negoci. Per a la gent que es vol llançar a l’aventura de fer una
emprenedoria social, o per compartir activitats en bancs de temps o pràctiques de consum col·laboratiu. I
pels empresaris encarar el repte d’aconseguir plantilles estables, ben qualificades i ben remunerades, que
sols es podrien aconseguir amb un enfocament empresarial d’aposta per la qualitat del producte i amb
una filosofia de veritable responsabilitat social empresarial.
De la mateixa manera que ara veim la sanitat pública gratuïta i l’educació pública gratuïta com un dret
universal indiscutible, també la RBUI hauria d’arribar a ser-ho. La RBUI no és una mesura de lluita contra
la pobresa, malgrat que també serveixi per a aquest noble objectiu. És una manera d’enfocar les
prioritats de l’economia des del punt de vista dels drets i les necessitats de la persona, i no des de la
prevalença econòmica avui indiscutida, de voler incrementar constantment els guanys empresarials.
Aquests guanys la RBUI no els qüestiona. Però si se’ls obligaria a obtenir-los en un altre terreny de joc, a
on ja no jugaran sempre de locals, amb la majoria de vegades amb els àrbitres a favor, ni amb les
administracions esportives fent els calendaris i les regles de competició a mida.
Ni els ingressos vitals mínims que parla el govern central, ni la renda social garantida autonòmica són
RBUI. Són mesures de protecció condicionada, que benvingudes siguin si ajuden a molta més gent que
ha quedat desprotegida, però no són una RBUI, ni per elles mateixes asseguren un camí de transició cap
a una RBUI. I així i tot, encara la dreta furibunda ataca aquestes mesures, des del seu odi de classe i des
de la seva petulància argumental.
Sembla curiós que quan fins i tot molts d’economistes i dirigents d’empreses multinacionals parlen de la
RBUI amb un to de respecte i de valoració seriosa, el debat a les nostres contrades agafi tan poca volada.
La nostra dreta cavernària mai s’ha caracteritzat pel seu rigor intel·lectual. En canvi sí tenen ben
desenvolupat el seu instint de classe. Saben com a mantenir a ferra-pilla tots els seus privilegis. I el de
poder explotar a mansalva és el que més clar tenen. Per això intueixen que una RBUI no els permetria
fer-ho tan fàcilment. Sembla clar perquè els hi molesta tant la proposta de la RBUI o d’altres que
s’aproximin. I per això les formes tan barroeres per a intentar desqualificar-les.

Imatge: Ctxt.es
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Què està passant? 4.2

I la Banca... Què farà?

Damià Moll Cardona
Coordinador General de MÉS per Menorca
La tan parlada i comentada crisi sanitària, social i econòmica provocada per
la Covid-19 ens està posant al nostre lloc. És a dir, està evidenciant quin és
realment el paper de tots i cadascun de nosaltres però alhora està deixant
palès el paper de les Administracions públiques, les empreses i les entitats
bancàries.
A hores d’ara els Ajuntaments de Menorca estan exigint al govern central de
Pedro Sánchez que permeti a les arques municipals utilitzar els romanents
que, amb tantes penes - i no glòries - molts d’ells han aconseguit estalviar. A
hores d’ara els Ajuntaments de l’illa, l’administració primera i més propera als
ciutadans, estan fent mans i mànigues per resoldre els problemes que molts
ciutadans ja comencen a patir per a mantenir les seves famílies o per fer front als pagaments que, en
major o menor grau, afecten a tots els menorquins i menorquines. Així mateix des del Consell Insular de
Menorca també s’estan fent grans esforços i s’estan posant en marxa mesures que permetin alleugerir
una crisi que ja estava anunciada i que el coronavirus no ha fet més que accelerar.
Des del Govern Balear dirigit per Francina Armengol s’està demanant més autonomia en la gestió de la
crisi per prendre decisions en clau balear. N’hi ha que això, en moltes altres temàtiques, ja fa lustres que
ho reivindiquem, però potser ara no importa perquè cal remar en una mateixa direcció. Ja arribarà el
moment de revisar i exigir comptes respecte a les decisions i accions empreses en aquests moments de
dificultat.
Però, i la banca?... Què farà o què està fent la banca? Els ciutadans i ciutadanes que es quedaran a l’atur
reclamen poder cobrar una renda bàsica per a poder subsistir, dret, per cert, recollit a la nostra
constitució. Els empresaris reclamen també ajuts per no haver de tancar els seus negocis i no veure's en
l’obligació d’haver d’acomiadar els seus treballadors. Només a les Balears ja s’han rebut més de 18.000
peticions d’acolliment a ERTO que afecta una massa de població d’uns 170.000 illencs i illenques, un
desastre tot plegat.
Té intenció la gran banca de retornar els més de 65.000€ milions d’euros que se’ls hi va regalar a costa
de l’erari públic? Solidaritat seria retornar allò que va rebre quan es va veure amb l’aigua al coll per no
haver fet precisament allò que li pertoca: deixar diners als emprenedors, deixar diners a aquells que
s’arrisquen a iniciar un petit negoci, a aquells que tenen el coratge de posar en marxa alguna iniciativa
que permeti fer recircular el capital, tot mantenint el que el company Pep Castells anomena el “cercle
virtuós” dels diners.
No. Va haver-hi uns anys en què els bancs es van oblidar les seves obligacions més bàsiques i van
apostar per altres negocis aparentment més lucratius, com eren les inversions en fons de dubtosa
procedència i el mercat immobiliari.
És a l’Estat a qui pertoca afrontar els imponderables i dificultats que aquesta crisi de la Covid-19 està
generant, un Estat però, no ho oblidem, cada vegada més magre i carregat de ferides provocades per les
polítiques neoliberals dels governs de la dreta. Les primeres espases en matèria econòmica ja preveuen
que, tant Itàlia com Espanya van directes de cap a un rescat per part de la Unió Europea. Alguns dels
països de pes de dins el conglomerat europeu -Àustria i Holanda - ja han anunciat que no estan disposats
a ajudar Espanya, al·leguen que aquesta no ha fet els deures i no ha estalviat en temps de bonança
econòmica. No obstant això, quin és el paper llavors de la UE?. Caldrà veure que diu la tota poderosa
Alemanya des del seu búnquer de Berlín.
La banca té una excepcional oportunitat per demostrar que no és un ens sense cor ni sense ànima, té el
deure moral i cívic de fer allò que caldria en una societat immergida en una situació molt problemàtica:
deixar diners a un cost raonable o fins i tot, negatiu.
La crisi del coronavirus l’hem d’afrontar com un acte fundacional, hem d’aprendre dels errors comesos, la
història ens jutjarà per les decisions que prenguem en un moment tan cabdal com és aquest. N’hi ha que
ho tenen fàcil, esperem que als altres no només ens toqui patir el resultat de les seves decisions. Ens hi
juguem el futur.
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Què està passant? 4.3

Eivissa post la COVID19
El xoc

Joan Ribas
Membre d’ARA Eivissa
Aprofitant aquests dies de clausura estic llegint ‘La doctrina del
xoc’ de Naomi Klein, un assaig en el qual l'escriptora canadenca
desenvolupa la seva teoria del ‘capitalisme del desastre’, aquest
sistema que sempre aconsegueix trobar la manera de sobreviure
i créixer, com va fer després de l'huracà Katrina a Nova Orleans,
o el tsunami a Indonèsia i Tailàndia, quan es va aprofitar de
l'estat de xoc en el qual havia quedat la població per alimentarse com un voltor de les despulles.
L'exemple l'estem veient ja amb els abundants beneficis que està
obtenint Amazon i altres empreses paradigma de la globalització
capitalista, o els enormes beneficis que obtindran els grans fons
immobiliaris quan la baixada de preus en el sector, que ja s'està
produint, els permeti acaparar i monopolitzar encara més el
mercat de l'habitatge.
Aquest escenari sens dubte seria el pitjor que ens podria passar en un possible futur distòpic, i els polítics
no podem permetre que l'estat de xoc en el qual ens trobem, i en el qual seguirem durant molt de temps,
serveixi al capitalisme més salvatge per a aprofundir en un sistema al qual no podem considerar
responsable directe de la pandèmia, però si responsable per acció i omissió de no comptar ara amb els
mitjans adequats per a fer front al que ens ha caigut a sobre per culpa d'unes polítiques en les quals han
prevalgut les privatitzacions i que han empobrit la nostra sanitat publica; reforçades per una reforma
laboral que va deixar a milions de persones en precari i sense la possibilitat de construir-se el matalàs
sobre el qual caure quan van mal donades o de tenir la seguretat que la seva supervivència i dignitat
estaran garantides per l’estat.
Com a mesures immediates per començar la recuperació, ens cal alliberar el 100% del romanent dels
ajuntaments perquè puguin dedicar-lo a reforçar la seva estructura de serveis socials, augmentar les
aportacions a les ONG que es dediquen a atendre els que menys tenen i establir un programa d’ajuts a la
xarxa econòmica local; revertir l ‘espoli’ fiscal que sofrim per part de l'Estat central que suposa que cada
any aportem una mitjana de 500 milions d'euros més dels que rebem i aconseguir un REIB just, la qual
cosa ens impedeix com a comunitat reforçar la nostra xarxa d'atenció -entre moltes altres coses-;
derogar l'article 135 de la Constitució espanyola que prioritza el pagament del deute perquè el que es
prioritzi sigui sempre la salvaguarda de la supervivència i la dignitat de totes les persones; augmentar la
partida dels Pressupostos estatals dedicada a la sanitat i atenció social -incloent el dret a l'habitatge
assequible- i retallada de la despesa en la monarquia i l’exercit; derogació de la reforma laboral per a
assegurar treballs estables i menys precaris que, a més de seguretat, donin confiança i mitiguin l’
‘angoixa vital’ en la qual viu submergida la gran majoria de la nostra societat davant el pànic a no poder
fer front a les despeses que la vida actual comporta; i sens dubte, com a mesura final, és el moment que
Europa demostri la seva utilitat, és el moment perquè aquesta Europa que vam voler donar-nos entre
tots se solidaritzi i doni liquiditat als països a qui més ens costarà sortir del pou.
Ha arribat l'hora d'avançar cap a un model de societat en el qual el ‘nosaltres’, tots, siguem més
importants que el ‘jo’; en el qual la bretxa entre els més rics i els més desfavorits disminueixi i que la
ingent riquesa que produïm a l'illa es reparteixi més equitativament. Les altres revolucions pendents,
principalment la que suposa un canvi d'hàbits de consum i de relació amb l'entorn per a pal·liar
l'emergència climàtica, són imprescindibles, sens dubte, però no mentre la preocupació principal de les
persones sigui poder posar un plat de menjar calent a la taula.
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El neoliberalisme que ha regit fins ara la nostra societat està fracassant, s'ha vist superat com a sistema
que serveixi per a garantir el benestar de la gran majoria de la població, o no, perquè beneficiar a la
majoria de la població mai ha estat el seu objectiu com a sistema. No dono cap dada nova si afirmo que
en aquests últims 20 anys els rics són cada vegada més rics i els que menys tenen directament ja són
pobres, una dada que es fa més evident encara en el nostre arxipèlag que més que riquesa el que ha
creat han estat molts rics i ha disparat la diferència, acostant-nos a l'estratificació de la societat en noves
castes. Hi haurà persones, famílies, que mai es recuperaran del que estem vivint. Que li serà gairebé
impossible enviar als seus fills a la universitat o que mai podran superar l’angoixa del cercle viciós que
cada primer de mes els provoca comptar fins al darrer euro del compte per a poder pagar les factures
que els permetin tenir una vida digna. És el moment per a un replantejament, per a un repensar-nos en
clau social i posant les persones en el centre.
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La COVID19
Una oportunitat per a l’economia local

Què està passant? 4.4

Jaume Alzamora Riera
Conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
del Consell de Mallorca
Podríem definir com a economia local aquella activitat econòmica
circumscrita en un territori concret delimitat per característiques físiques,
socioculturals i econòmiques particulars. Es tracta de la relació, actuació i
iniciativa dels actors locals d’aquest territori que de forma decidida
impulsen programes i projectes econòmics amb l’objectiu de desenvolupar
aquell territori amb tres pilars que són bàsics: la intensificació i
diversificació productiva amb alta generació d’ocupació, l’elevació dels
estàndards de qualitat i una rigorosa protecció i defensa del medi ambient i
del territori. Aquest marc, desenvolupat en molts de fòrums de
desenvolupament econòmic local, és el que ens ha de servir a Mallorca per
valorar aquesta economia local. No hem de deixar de banda, però en
aquest desenvolupament d’una economia local, l’alineació de les estratègies amb els Objectius de
Desenvolupament Local que impulsa l’ONU. I, concretament, el número 12, que estableix el consum i la
producció responsables.
De tothom és sabut que a Mallorca, el pes del sector turístic en l’economia és molt elevat. D’acord amb el
marc input-output presentat per la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball el passat mes de
febrer de 2020, el pes del turisme en l’economia balear era del 34,8% (aportació directa i indirecta el
2014. Això és rellevant perquè significa que hi ha 2/3 parts de l’economia illenca que no estan generades
pel turisme, el que dóna molt de marge per a la millora i, sobretot, per a l’impuls a la diversificació
econòmica que fa temps que defensam i proposam. I és el turisme qui ens ha de servir de palanca per
aconseguir aprofundir en aquesta diversificació que, necessàriament, haurà d’anar lligat al
desenvolupament de l’economia local. I, és en aquest punt, que la defensa del producte local, en el
nostre cas el producte de Mallorca, esdevé capital.
El dia en què escric aquest article ens trobam immersos en una situació de crisi sanitària provocada per
la COVID19. Una situació excepcional, no esperada ni prevista, que ha provocat que el govern de l’estat
espanyol hagi decretat, per a la gestió de la crisi, l’estat d’alarma. I durant més de dos mesos. Aquesta
declaració ha anat lligada a un confinament general de la població amb una aturada de l’activitat
econòmica sense precedents. I, en el cas de Mallorca, l’aturada total del turisme, provocarà unes
conseqüències econòmiques que no sabem fins on podrien arribar. I és aquí on hi ha l’oportunitat.
Hi ha hagut molts d’exemples de productors d’aquí, bàsicament agraris, que, en la situació d’alarma
sanitària i de confinament què vivim, i davant la impossibilitat de vendre els seus productes en els canals
habituals (majoritàriament turístics, relacionats amb el sector de l’hoteleria i la restauració), han hagut
d’inventar-se per intentar col·locar els seus productes en el mercat. I davant una demanda nova que
tampoc no hi havia hagut fins ara. Deia Keynes que en els moments de crisi, només la imaginació és més
important que el coneixement. I això és el que ha possibilitat la situació que ens ha tocat viure. Que la
imaginació per sortir-se’n ha provocat que l’impacte no hagi estat més gran que el que han patit altres
sectors (com el petit comerç) i que costarà.
Així que en aquest context és on hem d’aprofitar l’oportunitat per desenvolupar més l’economia local de
Mallorca, reforçant el producte d’aquí i, també i més important, el teixit de petites empreses que tenim.
En el principi em referia que el desenvolupament d’una economia local té tres pilars bàsics: la
diversificació amb alta ocupació, la qualitat i la defensa del medi ambient.
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És l’ocasió perquè els actors econòmics (públics i privats) es posin d’acord per, a partir d’aquests tres
pilars, creïn espais facilitadors per fer créixer el producte i l’economia locals de Mallorca. Una economia
que s’ha de diversificar i ha de ser competitiva que creï llocs de treball estables, estructurals i de qualitat.
Una economia que es basi en la creació d’un producte de qualitat que es diferenciï de la resta no només
per ser de Mallorca. I una economia que basi el seu creixement en la defensa del medi ambient perquè
els impactes en el territori quedin reduïts a la seva mínima expressió. Inexorablement aquesta economia
local ha d’anar acompanyada d’una forta reclamació de sobirania econòmica, necessària per consolidar
estructures que ens permetin poder disposar totalment dels nostres recursos.
Per acabar, idò, dir que és el moment de fomentar una economia local circular, blava, solidària, social,
innovadora que aposti per les persones i pel territori. Una economia que fonamenti el seu creixement
creant estructures sòlides i que posi l’èmfasi amb les persones que vivim en aquest territori, les nostres
formes de relacionar-nos, els patrons culturals i els valors socials com a base de l’impuls econòmic.
Aquesta serà la garantia de l’èxit. I és el moment perquè les institucions públiques apostin decididament,
valentament i obertament per l’impuls d’aquesta economia local perquè tengui garanties de continuïtat
ara que hem vist que és possible. I, també serà necessari i essencial, que la consciència que ha pres el
consumidor aquestes setmanes vagi consolidant-se perquè és seva l’última decisió d’on adquireix un
producte. I aquesta decisió ha de ser la d’adquirir el producte que sigui de Mallorca i a les petites
botigues i comerços que estan distribuïts arreu del territori.
Deia l’economista austríac Carl Menger que per economia entenem l’activitat previsora dels homes
dirigida a cobrir les seves necessitats materials; per economia local, la forma social d’aquesta activitat.
Caminem en aquesta direcció.
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COVID-19, una mirada
des de la perspectiva psicosocial

Què està passant? 4.5

Francesc Xavier Delgado Drover
Psicòleg especialista en Psicologia Clínica
Col·legiat B-00939
Interessant, intensa i plena d’incerteses és la presència de la
COVID-19 a les nostres vides.
Començant el desconfinament, potser un bon moment per revisar el
que ha estat, el que hem viscut en aquesta situació ens hem deixat
la vida coneguda per viure a casa la major part del temps:
-

ha estat una descoberta positiva la immensa capacitat
d’adaptació que tenim les persones i les comunitats
(famílies, barris, veïnats, equips de feina...)

-

la comunitat, les xarxes socials i els professionals hem
demostrat la força de la solidaritat, la responsabilitat, la
creativitat i la unió per tal d’assolir un objectiu comú (seguir
vius, la supervivència, sortir-ne junts)

-

l’enfortiment dels vincles afectius, familiars i d’amistat, viure
junts ens ha suposat conviure de manera més intensa,
col·laborativa i també des del caire afectiu d’una manera
més compassiva amb nosaltres mateixos i amb qui
convivim. Hem enfortit vincles i dedicant més temps a
cuidar-los.

-

ens trobam davant d’un canvi d’estil de vida, de la “nova” normalitat, d’un quadre de
comandament “únic” i centralitzat, que requereix tensions, veus crítiques i diàleg perquè no
esdevengui absolutista ni permanent, ni pèrdua de drets socials ni de qualitat de vida.

-

l’estil comunicatiu dels nostres dirigents ha resultat un estressar emocional per l’ús d’un
llenguatge bèl·lic, a voltes autoritari, on la por i la incertesa pesaven molt.

Impacte psicològic i emocional, ara i més endavant
No hi ha estudis que analitzin les conseqüències d’un confinament tan llarg com el que vivim aquí fins
ara. Una referència propera (2004) és la de les investigadores Laura Hawryluck i Rima Styra, que després
d’una situació de confinament a Toronto (Canadà) durant l'epidèmia SARS evidenciaren que el nivell
d’afectació en la salut mental foren que un 28,9% de la mostra presentaven símptomes d’estrès
posttraumàtic i un 31,2%, de depressió.
Les poblacions que caldrà estar més atents per endavant respecte a tenir cura de la seva salut mental i
fomentar una adaptació postcrisi en millors condicions poden ser:



els treballadors sanitaris que han estat treballant en primera línia amb la COVID-19 per prevenir
el desgast emocional d’aquests temps així com complicacions com pugui ser els episodis d’estrés
agut o fins i tot de TEPT.



les famílies que han perdut algú en aquesta crisi (fora contacte, fora acomiadament) per tal
d’ajudar-los transitar el dol i evitar que es compliqui.



la població amb discapacitat i trastorns mentals per haver viscut un estrés intens en unes
condicions adverses per gestionar-ho i rebre el suport adient.
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En l'àmbit social, hi ha estudis que indiquen que cal considerar diferents aspectes després de períodes de
pandèmia i/o de confinament:
-

-

l’economia, el lent retorn al treball, la greu crisi laboral i econòmica que se’ns anuncia és un
horitzó que pot generar sentiments i simptomatologia significativa com ara angoixa, desànim, ira,
depressió, abús d’alcohol i altres substàncies.
l’estigma, fer de costat i discriminar a persones per haver patit una malaltia o per treballar en un
context laboral de risc de contagi pot activar respostes d'aïllament d’aquestes persones que
poden generar conflictes de convivència i integració social.

-

la comunicació en la fase de desescalada ha de ser clara, accessible a tothom (visual en el que és
possible, com ara infografies) per evitar reaccions de malestar, violentes fruit de la frustració,
incertesa i manca d’horitzons dels ciutadans.

-

la sanitat pública i els seus professionals els hem de cuidar i reforçar de manera especial perquè
en aquesta crisi s’ha evidenciat les fortaleses i febleses del nostre sistema públic de salut, així
com les condicions de feina dels seus professionals que cal millorar per assolir unes condicions
dignes com ara perquè la pandèmia ha vengut per quedar-se i si no cuidam els professionals
sanitaris, l’atenció es pot veure compromesa.
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L'entrevista E

Fina Santiago Rodríguez

Biel Pérez i Pep Valero

Na Fina va néixer el 1961 a Palma. És diplomada en Treball Social i Llicenciada en Psicologia. És
funcionària del Consell de Mallorca. Tota la seva trajectòria professional està lligada als Serveis Socials,
bàsicament, família, infància i persones majors. També la seva trajectòria política amb responsabilitats
de gestió està lligada a aquest àmbit. És l’actual Consellera d’Afers Socials i Esports del Govern i també
ho va ser la legislatura 2015-2019 i 2007-2011.
Quan tenia 16 anys va començar la seva activitat política. Primer, com activista a grups com Talaiot Corcat, Dragonera pels dragons, l'Assemblea de Dones, que ens reunien a l'Associació de veïns de Sant
Pere, i del moviment Anti-OTAN, molt abans del referèndum. L'any 1986 es va afiliar a Esquerra Unida i
va militar en aquesta organització durant 23 anys. Amb molta de gent varen formar l’any 2009 IniciativaVerds i l'any 2013 es va constituir MÉS, on va ser una de les persones impulsores i una de les persones
fundadores.
La Llei de Renda Social Garantida, la reactivació de la Dependència i la posada en marxa i funcionament
de nous centres, la creació d’una xarxa estructural, permanent i garantida d’atenció social a les persones
amb diagnòstic de salut mental, la posada en marxa del servei públic de tutela, la renda per a joves ex tutelats, la recuperació de la cooperació internacional, l’acollida de persones refugiades, la llei de Suport
a les Famílies, la llei d’Acció concertada i la Concertació dels serveis socials, la llei d’Infància i Adolescència... són algunes de les fites aconseguides durant la darrera legislatura i que fan de la seva gestió un referent per l’esquerra.
Ara, la crisi sanitària de la Covid19 posarà a prova la resistència dels Serveis socials públics que han anat
creixent a mesura dels diferents governs progressistes i de la seva empremta.
Com et veus pilotant una nau que veu venir el tsunami social que s’acosta.
És una responsabilitat i un repte que tenim per demostrar el paper cabdal que juguen i han de jugar els
serveis socials en la nostra societat davant una crisi, el rescat de les persones i la cohesió social.
Des dels serveis públics hem de donar una resposta contundent amb mesures que amb tota seguretat
arriben i arribaran per quedar-se. En aquest sentit, és una oportunitat per omplir, des de les diferents
Administracions que tenen competència en Serveis socials, el matalàs dels serveis socials públics i la
cartera de recursos per la lluita contra la pobresa.
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Quines dades immediates tenim sobre l’emergència social produïda a les Illes per la COVID19?
Està clar que aquesta és una crisi sanitària que ha
obligat a la paralització de bona part de l’economia a
causa del confinament, aquest fet té i tindrà
conseqüències socials i econòmiques importants. Les
més immediates són l’augment de l’atur i la reducció
dels ingressos familiars i la baixada de la renda per
capità. Per exemple, a les Illes Balears, en un mes,
s’han fet ja 19 mil Expedients de Regulació Temporal
d’Ocupació -ERTOs- que afecten a més de 160.000
persones.
Quines dades s’albiren fins a finals d’any?
Es calcula que la crisi sanitària de la Covid19 tindrà un
impacte en l’economia balear d’un 31,6% del PIB. L’escenari que treballa el Govern inclou una caiguda
del PIB de l’1,9% per la baixada en el consum, una reducció de la inversió del 50% (amb un impacte
sobre l’ocupació del 7,1%) i un descens del 19,6% del PIB com a efecte de la caiguda en la demanda
turística (amb una reducció de l’ocupació del 16,3%). En xifres absolutes estam parlant d’un impacte de
9.273 milions d’euros (un 31,6% del PIB) i 147.732 llocs de feina (un 29,2% de caiguda de l’ocupació).
Tot dependrà del manteniment de l’estat d’alarma i la recuperació de la mobilitat i de l’activitat
econòmica, especialment del turisme donat la nostra dependència.
Aquesta crisi ha destapat els negocis privats ocults en les gestions de les residències de persones ma jors?
No hi ha negocis ocults en relació a les residències, totes estan legalitzades i autoritzades per part de
l’autoritat competent, els Consells insulars. Crec que el que ha passat ens ha de fer reflexionar. Les resi dències no poden ser un negoci empresarial que legítimament vol tenir beneficis i que per tant el cost benefici sempre el té present a l’hora de prendre decisions. Aquest tipus de serveis, igual que altres, han de
ser públics o concertats amb el Tercer Sector.
La Llei de Dependència ha apaivagat la crisi? En què s'ha d'ampliar?
No crec que en aquesta fase de crisis sanitària la llei de Dependència hagi apaivagat la crisi. Sí que pot
succeir, que l’ingrés econòmic de dependència dirigit a les famílies pugui suposar un alleujament econò mic per a moltes d’elles, i com va succeir a la crisi del 2008 tinguem manco demandes de residències i de
Centres de dia perquè les famílies podran tenir cura de la seva persona dependent.
Què hem de fer? No reduir el ritme de valoracions ni d’elaboració de programes individuals (PIAS), créixer en serveis, places de residència i de centre de dia, i, sí també, en serveis a domicili: acompanya ment, rehabilitació, neteja i teleassistència.
La Renda Garantida ha d’arribar a altres sectors: famílies monoparentals, persones grans totes soles...?
La Renda Social Garantida ja arriba a tots tipus de famílies, i a les persones majors de 45 anys que viuen
soles. A més complementam les pensions més baixes, les Pensions No Contributives (PNC).
Per la crisi hem ampliat el pressupost i la cobertura per arribar a tots els majors de 18 anys que pateixen
una situació d’emergència social provocada per la Covid19 i que no tenen accés a altres ajudes (prestació
de desocupació, subsidis, pensions, PNC, ingressos derivats dels ERTO o altres ajudes públiques).
Després de quatre anys de gestió de la Renda Social tenim experiència per millorar la seva gestió i fer-la
més eficient i estam en disposició de modificar la Llei de Renda Social en aquest sentit. És una de les
qüestions que abordarem a més des de la incidència i model de renda o ingrés mínim que posi en marxa
l’Estat.
Quins recursos immediats tens a disposició de la Conselleria? A quanta gent poden arribar? Tens una
primera quantificació?
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Tan sols a la nòmina del mes d’abril hem incrementat el pressupost de la Renda Social en 2,1 milions
d’euros per assumir 3.846 noves famílies afectades econòmicament per la Covid19 i que suposen un total
de 7.909 persones. Suposa duplicar el pressupost ordinari de la Renda Social (1,9 milions d’euros
mensuals.

Si parlam sols de famílies que cobren la Renda Social -sense tenir en compte el complement econòmic
que abonam via renda als perceptors de PNC- l’augment del nombre de famílies beneficiàries ha estat del
161%. La qual cosa posa de manifest l’augment de la pobresa derivada de l’aturada de l’activitat
econòmica a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid19.
Les classes mitjanes han assumit que els Serveis Socials són un dret ciutadà i no sols un remei per als
pobres?
Jo crec que sí. La Llei de Dependència va ajudar molt. Són moltes les famílies que tenen una persona
amb dependència que necessita ajuda per poder-la atendre adequadament i per tant ha fet que molts
ciutadans i ciutadanes s’acostaren per primera vegada als Serveis socials per sol·licitar els serveis i
prestacions contemplades a la llei.
La crisi del 2008 també va demostrar la necessitat dels Serveis socials per pal·liar les conseqüències
d'aquesta, sobretot quan les famílies havien esgotat la prestació per l’atur i el subsidi. Persones moltes
d’elles que mai havien necessitat els serveis socials, que no necessitaven formació i itineraris socials
perquè estaven plenament integrades i formades però que s’havien quedat sense ingressos per a viure.
Quins recursos estimes que seran necessaris fins a finals d’any? Com es podran aconseguir?
Per a la nòmina d’abril, entre la Renda Social ordinària i la Renda Social extraordinària Covid19, hem
destinat 4 milions d’euros. En un mes.
Estam pendents que l’Estat posi en marxa la Renda o ingrés mínim vital. En funció del model que
implementen podrem fer-nos una idea del que necessitarem. Des de la Conselleria d’Afers Socials i
Esports hem demanat al Vicepresident Iglesias i al ministre Escrivà que la posin en marxa ja, sense més
dilacions, i que es pugui complementar amb la nostra Renda Social.
La Renda Social Covid19 es mantindrà també durant el mes de maig (és una mesura extraordinària de l’1
d’abril al 30 de maig) i si es manté l’estat d’alarma, mirarem d’estendre-la un mes més. El que es fa
necessari és que l’Estat implementi ja la renda o ingrés mínim vital, i nosaltres, com a Comunitat
Autònoma, ja la complementarem per adaptar-la a la nostra realitat i situació socioeconòmica.
Quina xarxa institucional tenim a les Illes per fer front a la situació d’emergència social?
La Renda Social Garantida la vàrem implementar l’any 2016 després de la crisi, i forma part ja de la
Cartera i eines dels Serveis socials per fer front a les situacions de necessitats de les persones. Com
també ho és la Renda Mínima d’Inserció (RMI), que gestionen els Consells i que des de, l’entrada en vigor
de la Renda Social, es lliga amb persones amb menys de tres anys de residència a les Illes. Tot es dues
prestacions econòmiques s’han ampliat i simplificat per donar abasta a la crisi Covid19.
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S’ha destinat ja més d’un milió d’euros perquè les famílies dels més de 6.100 alumnes beneficiaris dels
ajuts menjadors als centres escolars puguin disposar de targetes per comprar aliments. Fins ara han
disposat de 170 euros per infant.
S’han destinat 2 milions d’euros als Ajuntaments i Consells per cobrir les necessitats bàsiques de la
població. Per finançar despesa que ha generat l’atenció a les noves necessitats socials i atendre
especialment a les persones més vulnerables.
Davant les dificultats de les entitats que fan repartiment d’aliment de comptar aquests dies amb els seus
voluntaris (molts d’ells són majors jubilats i per tant població de risc), s’ha posat a la seva disposició un
grup de professionals, treballadors públics de la Conselleria d’Afers Socials i Esports (una trentena) que
aquestes setmanes no poden exercir les seves activitats amb normalitat, perquè els ajudin en les tasques
de captació i organització del personal, preparació i repartiment d’aliments i contacte amb beneficiaris.
Setmanalment reparteixen aliments a més de 700 famílies. Les entitats estan fent un immens treball i cal
donar-les suport.
Amb la Conselleria d’Agricultura estam treballant ara per adquirir excedent de productes del sector
Primari de les Illes per distribuir-los amb fins socials.
El Govern ha prorrogat un any els contractes de lloguer de l’IBAVI que finalitzen entre el març i el
setembre per un any i s’ha eximit del pagament del rebut d’arrendament dels mesos d’abril i maig
(prorrogable al mes de juny) a totes les persones arrendatàries d’habitatges de l’IBAVI.
També hi formen part ja d’aquesta xarxa institucional ajudes en matèria de pobresa energètica que
gestionen les entitats, la tramitació del bonus social, i els més d’11 milions d’euros anuals que la
Conselleria d’Afers Socials i Esports destina, via Consells, als serveis comunitaris bàsics dels ajuntaments.
I el paper del Tercer Sector?
El Tercer Sector és clau en el desenvolupament dels Serveis socials; representen la societat
organitzada per gestionar serveis per cobrir necessitats de la població. En una societat democràtica
de facilitar la participació de la ciutadania en la gestió de les seves necessitats sempre que no hi
benefici, que sigui sense afany de lucre. Entre els serveis de titularitat pública i els del Tercer Sector
de configurar els serveis socials de la comunitat.

civil
hem
hagi
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Durant aquesta crisi, hem mantingut els concerts socials amb el Tercer Sector i els mòduls econòmics per
mantenir l’ocupació. Hi ha molts de serveis que són essencials i s’han mantingut però d’altres que han
estat afectats per l’estat d’alarma, com centres de dia, i que garantim els mòduls econòmics pactats a
canvi que adoptin mesures alternatives.
La xarxa de voluntariat creada pel govern, pot encabir les diferents xarxes de suport solidari que han
sorgit en aquesta crisi?
Són moltes les persones, professionals, entitats i empreses que volen ajudar. Per canalitzar totes les
iniciatives i tota aquesta solidaritat s’ha creat la Xarxa Junts. Prop de 1.600 persones i entitats han ofert
la seva solidaritat a través d’aquesta xarxa.
S’ha posat damunt la taula del govern combinar la lluita per apaivagar l’emergència social en impulsar
mesures cap a la diversificació productiva?
Les crisis també han de ser una oportunitat per canviar o per accelerar canvis. Hem aturat
voluntàriament l’economia, cosa que no havia succeït mai. Ara hem de pensar com la reactivam. És el
moment de posar les línies i el fonament per una diversificació econòmica basada en l’economia verda i
blava, l’economia circular i els serveis de proximitat a les persones. Amb aquesta crisi veurem clarament
que les societats que tenen una major diversificació econòmica faran més via en sortir de la crisi i ho
faran també d’una forma més equitativa i manco traumàtica.
Aquesta crisi tan brutal a escala sanitària, amb els seus efectes econòmics i socials, com pot influir en
els treballs de l’Agenda 2030? Perquè tu presideixes la Mesa social...
Aquesta crisi ens ha sacsejat en tots els sentits, però no ens ha de despistar del que és necessari.
L’Agenda 2030 és una bona guia per sortir de la crisi, d’una forma sostenible, solidària i equitativa.
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Aquesta no va néixer amb aquesta voluntat, de ser una guia per a sortir d’una crisi, però es pot convertir
en el manual.
Per tant, el Govern continua amb la voluntat clara d’aconseguir progressivament els objectius de l’Agenda
2030 en la participació, de partit polítics, entitats i agents socials.

No faria falta al Govern una acció més integrada i coordinada de planificació estratègica de cara als
objectius 2030? Es pot convertir aquesta crisi en una oportunitat per consensuar amb la comunitat un
model de país més just, més sostenible i en conseqüència més resilient?
No en tenc cap dubte. Una de les virtuts de l’Agenda 2030 és la transversalitat de les seves accions i la
superació de l’eix nord-sud, a la vegada que aposta clarament per mesures intergeneracionals. Els seus
objectius són ambiciosos i justos, però no s’aconseguiran si no s’implica tothom, d’aquí la necessitat de la
coordinació i la complicitat d’agents, partits, i societat civil. I, tampoc si no s’inverteixen recursos, d’aquí
la necessitat de planificar, amb qui, com i amb què es desenvolupa l’Agenda 2030. És cabdal per l’èxit.
La Renda Bàsica Universal i Incondicional, podria ser una solució per reduir els costos socials de la
transició cap a un model econòmic més sostenible?
Qualsevol renda és necessària si volem major cohesió social. L’Estat ha de començar el camí. Per arribar
cal primer posar-hi. Ja hi haurà temps de millora. Ara, el Govern central ha d’implementar-la com més
aviat millor perquè hi ha moltes famílies que depenen d’aquest ingrés i les omunitats autònomes,
infrafinançades, no podrem mantenir l’esforç actual de forma indefinida. Sense dubte tot el que sigui
garantir ingressos econòmics suposa una reducció de l’actuació dels Serveis socials i la sostenibilitat
econòmica.
La Renda Bàsica Universal és una reivindicació que cal mantenir i cada vegada hi és més present en el
debat polític. La seva consecució suposaria un canvi radical en la cobertura de les necessitats i de la
relació del govern amb la ciutadania.
Moltes gràcies Fina per haver-nos atès en aquests dies de feina tan intensos. Gràcies igualment
pel vostre treball. Ànims i coratge per continuar-lo.

1

Escenari VUCA
Solidaritat o salvi’s qui pugui?
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Jordi López
President de l’associació Mercat Social
Com poden afectar les crisis provocades per la pandèmia del Covid-19
als moviments amb vocació de transformació social, i més en concret a
les iniciatives d’economia social i solidària? Aquesta és una de les
moltes preguntes que ens hem pogut fer en aquests dies de
confinament

des

de

l’àmbit

de

les

empreses

i

organitzacions

compromeses amb la construcció des de l’activitat econòmica local
d’una societat basada en valors democràtics, ecològics i solidaris i en el
benestar col·lectiu. Mentre valoram els estralls produïts i tractam de
minimitzar-los, no tenim una resposta clara a aquesta pregunta, més
enllà de la constatació que segurament res no serà igual després
d’aquesta pandèmia.
En el món empresarial ja fa temps que es parla d’un escenari VUCA, acrònim en anglès per definir un
entorn volàtil, incert (uncertainty), complex i ambivalent, per definir el món globalitzat actual sorgit del
final de la guerra freda; un món no predictible i inestable, sotmès a constants canvis i a nous
desafiaments en el qual s’han acabat les grans certeses i seguretats. Vos sona?
En aquest escenari de canvis accelerats, confús i caòtic, què ens pot proporcionar el futur a les
economies transformadores? Un futur sotmès a crisis pandèmiques, a l’emergència climàtica, a
migracions massives provocades per la pobresa i la destrucció ambiental, a les envestides de
l’especulació financera, a la creixent desregulació i pèrdua de protagonisme dels poders públics, a la crisi
del model de democràcia representativa, a l’auge dels populismes feixistes...
El catedràtic de Ciències polítiques Vicenç Navarro ens suggereix una resposta: el futur serà diferent, i el
que ens espera és la barbàrie o el bé comú... Res no està escrit, es podria afegir. El que si es pot albirar,
és que en un escenari VUCA aquestes seran les dues grans tendències que condicionaran el nostre futur:
la solidaritat basada en el bé comú o la barbàrie del salvi's qui pugui.
L’ètica del bot salvavides d’una coneguda escena de la pel·lícula Titànic, en la qual només els passatgers
de primera classe, els més privilegiats, tenen possibilitats de salvar-se del naufragi, il·lustra perfectament
la visió del salvi’s qui pugui. Aquesta seria l’opció de les respostes egoistes i totalitàries basades en la
globalització de la por i les fake news. El psicòleg social Erich Fromm ja va teoritzar fa moltes dècades en
el seu llibre “La por a la llibertat” com l’autoritarisme s’alimenta de la por i de la inseguretat de la
societat, circumstàncies que varen afavorir l’auge del nazisme a Europa.
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En aquesta concepció els pobres no importen, siguin individus, grups socials o països, i del que es tracta
és de mantenir els interessos d’una minoria posant per damunt els interessos particulars als col·lectius. El
fonamentalisme neoliberal i el populisme feixista responen a aquest plantejament: desregulació,
retallades, redistribució negativa de la renda, socialització dels costos i privatització dels beneficis, cap
obstacle social o ambiental a la dictadura dels diners... i bunquerització de la riquesa, racisme i
autoritarisme a dojo.
L’altra cara de la moneda són les respostes solidàries a les crisis que patim. En l’àmbit econòmic, davant
d'un model esgotat que no té miraments ni amb les persones ni amb el medi ambient, és urgent actuar i
la responsabilitat no és exclusiva dels governs. Per això l’economia solidària apel·la a la responsabilitat
individual i col·lectiva que totes podem exercir apostant per opcions de consum de productes i serveis
que tenguin cura de les persones i del planeta.
Les economies transformadores, amb vocació de transformació social, inclouen empreses d’economia
social i solidària com les cooperatives de treball i les empreses d’inserció, iniciatives de comerç just,
consum responsable i mercat social, agroecologia, nous cooperativismes de consum, d’habitatge i de
serveis, energia i mobilitat sostenible, banca ètica, productes de proximitat... Iniciatives plurals i diverses
però que tenen en comú el fet posar en el centre del model econòmic la sostenibilitat de la vida, les cures
i el bé comú.
En aquests moments difícils de pandèmia, des de l’àmbit de les economies transformadores s’ha tingut
capacitat d’articular respostes solidàries a la crisi, com el pla de xoc social o la guia col·laborativa
d’iniciatives d’economia solidària per fer front al Covid-19.
El pla de xoc social1 ha estat una iniciativa de desenes d’organitzacions socials, a la qual s’han sumat els
moviments d’economia solidària, adreçada a pressionar al Govern de l’Estat perquè adopti amb caràcter
urgent mesures per protegir la majoria de la societat, estructurat en tres grans eixos: habitatge, treball i
sanitat.
La guia d’iniciatives d’economia solidària per fer front al Covid-19 2 és un projecte col·laboratiu de
construcció oberta i col·lectiva de propostes i iniciatives articulades per denunciar, resistir i oferir
respostes alternatives a la crisi del Covid-19 en àmbits com el consum, les cures, la cultura i la
producció.
Veiem per tant que les alternatives d’economia solidària també han estat presents en aquest temps de
crisi. Ara el repte és saber si s’aprofitarà l’oportunitat que es té ara en la situació actual d’incertesa per
mostrar-se com a un model de futur alternatiu a la deriva del salvi’s qu i pugui, capaç de fer front a
l’escenari VUCA amb respostes econòmiques basades en el bé comú i la solidaritat.

1
2

www.plandechoquesocial.org
www.economiasolidaria.org/guia-iniciativas-covid-19
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Una nova iniciativa
ES PLA XXI

Mateu Ginard
President d’ES PLA XXI
Un grup divers de persones que vivim en el Pla de Mallorca
decidirem constituir una entitat associativa sense afany de
lucre, independent, oberta i plural entesa com a un
observatori de referència que reflexioni i proposi idees pel
futur del Pla i que col·labori amb les institucions públiques i
entitats privades.
Amb el suport de la Fundació Iniciatives del Mediterrani es
va elaborar una anàlisi FODA que va detectar un conjunt
de debilitats i amenaces com la feblesa de l'estructura
empresarial, l'envelliment de la població, la poca connexió
amb el transport públic, l'atur de llarga durada, l'alt
increment del preu del lloguer d'habitatge, un estat de
salut de la llengua precari i dificultats en la integració del col·lectiu d'immigrants. I va detectar com a
fortaleses i oportunitats l'increment poblacional, un paisatge molt conservat com a una base sòlida per a
la transformació agrària, un bon manteniment de la cultura i la gastronomia local, molta demanda de
serveis i un bon potencial de creixement sostenible del sector turístic.
Aquesta anàlisi va servir per elaborar un document de proposta ciutadana on es plantejaren tres línies
bàsiques d'actuació. La preservació patrimonial (natural, històrica, arquitectònica...); la recuperació d'una
activitat agrària viable; l'impuls a la innovació, en referència a les comunicacions, els recursos hídrics, les
indústries tecnològiques, el turisme sostenible i la cultura.
Aquestes intencions es concretaren en un conjunt de propostes algunes de les quals són, per exemple, la
recuperació d'un mitjà de comunicació per tot el Pla, un pla d'envelliment actiu i solidari, una millora dels
equipaments culturals... així com invertir la problemàtica del canvi climàtic en oportunitat. Per presentar
aquestes propostes es va celebrar l'assemblea constitutiva de l'associació a Montuïri el passat 7 de març,
on es va elegir la Junta directiva, es van inscriure les sòcies i els socis fundadors i col·laboradors i
s'aprovaren els estatuts de l'associació.
Una setmana després, el 13 de març, es declarava el confinament per a la pandèmia de la Covid-19 que
va suposar un trasbals per a l'activitat de l'associació i un canvi radical per a la vida quotidiana, social i
econòmica de tota la societat i també del Pla de Mallorca. Aquest fet inesperat ens obliga a posicionarnos. Juntament amb les associacions Tramuntana XXI, Palma XXI i la Fundació Iniciatives del Mediterrani
hem redactat un document davant l'actual crisi sanitària global que ha posat de manifest la fragilitat dels
nostres sistemes polítics, econòmics i socials i la vulnerabilitat de les persones, la qual cosa està derivant
en una profunda crisi social i econòmica d'efectes perllongats.
El document elaborat ha matisat i adaptat les nostres propostes fundacionals a la nova situació i s'han
definit nous àmbits i noves formes d'actuació.
Manifestam com a prioritat la necessitat de preservar el nostre Sistema de Salut públic i universal, aixi
com el conjunt de xarxes de suport i solidaritat amb les persones mes vulnerables.
Constatam l'excessiva dependència del conjunt de l'economia amb el sector turístic, la qual cosa
representa un risc massa elevat per a la nostra societat.
Si la nostra proposta inicial ja orientava cap a la diversificació, aquesta nova situació la fa més imperiosa.
S'ha de diversificar l'economia; s'han d'impulsar nous sectors de la innovació tecnològica, de l'educació,
del medi ambient, de l'agricultura, la indústria i la cultura; s'han de diversificar els models empresarials,
posant èmfasi en el valor de l'economia social.
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S'ha d'avançar en conceptes com la sostenibilitat i condicionar el bon funcionament econòmic i
empresarial als factors mediambientals.
Per aquest motiu feim una crida a la necessitat d'ajustar-se als principis de la transició energètica en el
context actual d'emergència climàtica. En aquest context s'ha de prioritzar el sector primari i reforçar el
conjunt de xarxes, entitats i empreses que han iniciat amb aquesta crisi un impuls importantíssim al
producte local.
Tot això serà possible si reforçam aquelles actituds que ens han mostrat que formam part d'una societat
amb sentiment comunitari que afronta el futur amb solidaritat i compromís i que té l'oportunitat de
recuperar-se des de la cooperació i el consens per corregir anteriors orientacions viciades, reprendre la
necessària recuperació turística i reconduir el model cap a una economia més integrada. Tot amb
l'objectiu de millorar la vida de les persones des de responsabilitat ambiental, econòmica, cultural i social.
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La gran oportunitat

Biel Huguet
Sempre hem de ser optimistes tot i que costa molt ser-ho.
Per a superar les crisis, per anar endavant, per a millorar,
cal creure en el futur i pensar que les coses es poden fer
millor; tot i que l'experiència dels darrers vint anys ens
empeny a ser escèptics i a pensar que no aprendrem gaire
cosa d’aquesta gran crisi que estam vivint.
Algunes coses relativament petites sí que canviaran, però
les importants, les de fons, costa pensar que puguin
canviar gaire tot i que s'han pogut constatar diversos fets
molt importants: el primer de tots és que som fràgils,
vulnerables; les persones, els països occidentals, Mallorca...
El segon, que sempre ho serem i si no és la COVID-19, serà la COVID-28, l’augment del nivell del mar, o
qualsevol altre fet extraordinari difícil de preveure avui.
El tercer, que calen Administracions públiques ben coordinades i eficients perquè el mercat no es regula
tot sol, ni tots sols es resolen els problemes més greus de la societat. I el quart, que cal un sistema de
salut fort, i que ens convé molt que sigui públic.
A partir d’aquí sorgeixen moltes conseqüències, i necessitats, i jo em vull centrar en les econòmiques
perquè a la crisi sanitària hi ve associada ja una crisi econòmica que serà gran, o immensa; dependrà de
les properes passes de les administracions públiques, i en especial de la UE.
Per encarar la “reconstrucció” a Balears les necessitats que tenim crec que són dues.
En primer lloc, ens cal apostar, ara sí que amb decisió, per un model econòmic més sòlid que el que
teníem, perquè només això serà la garantia del progrés i el benestar dels nostres ciutadans.
En segon lloc, i lligat al primer, cal que la UE doni una nova oportunitat al s països amb menys marge de
maniobra de la Unió i s’activin inversions i un increment de l'endeutament (alt i assumible) perquè l’Estat
Espanyol, i darrere seu les nostres Administracions, puguin d’una manera o d’una altra, fer front a la
recuperació i evitar així una recessió que convertiria el gran problema econòmic d’aquests mesos en una
crisi moltíssim més greu.
Sense injeccions molt importants de doblers públics tot el que ve serà encara molt més dur, a tots els
nivells, però en paral·lel a això, a les Illes s’ha d’impulsar ja una economia que depengui menys d’un
model turístic molt ineficient que fa que com més turistes venen, més baixa sigui la renda per càpita
mitjana, i el benestar, des de fa ja molts anys; en una economia que a més, depèn molt d’unes grans
multinacionals extractives i allunyades d’un model que hauria d’estar molt més enfocat al bé comú.
Cal, per tant, deixar de prioritzar tant el turisme, en general, i tot el turisme que resta més del que
suma, en particular, i apostar, decididament, per les alternatives que duguin un model més just i més
sostenible, és a dir un model capaç de generar més valor afegit i de repartir-lo millor. Això implica
impulsar l’economia. Bo de dir, molt difícil de fer.

2
Impulsar l’economia del coneixement en un sentit ampli, i la verda, i també fer una agricultura i
ramaderia competitives, i fer créixer l’economia de la salut, la indústria, el producte local, modernitzar el
comerç, i la qualitat, i la proximitat.
Apostar per l’habitatge i la rehabilitació... Res que no sabéssim. I res en el que hàgim fet prou en els
darrers anys, i encara menys en les darreres dècades, per això ja fa temps que els principals indicadors
econòmics anaven malament. S’ha de dir que s’han fet coses des del Govern Balear en els darrers 4 o 5
anys per a impulsar aquests sectors estratègics, però també s’ha de dir que ha estat molt insuficient, per
la quantitat i qualitat d’accions encetades, pels pressuposts que s’hi han destinat, i per la llarga durada
que aquestes polítiques necessitaran.
Hi ha altres coses bàsiques que cal citar i intentar afrontar, tot i que passen molt per Madrid: caldria una
fiscalitat més justa, menys dreceres fiscals per a les grans empreses, les grans multinacionals i les
SICAVs, i menys evasió fiscal a tots els nivells, a més d’un sistema de finançament autonòmic que fa
molts d’anys que a més d’injust, ha demostrat que no impulsa la competitivitat.
I cal, evidentment, un Estat més eficient i capaç d’estar a l'altura d’aquests reptes. I un Estat vol dir els
polítics, i la classe dirigent, però també vol dir des dels funcionaris als diversos engranatges que l’acaben
definint.
Reptes molt difícils, en l'àmbit balear i a escala estatal, sens dubte, però reptes que hem d’encarar molt
millor del que hem encarat fins ara. I convé ser-ne més conscients, perquè hi ha una part gran que
depèn bastant de nosaltres, i esperar que la UE i Angela Merkel ens ajudin en la part que menys depèn
de nosaltres, perquè depèn d’un Estat Espanyol que res ha fet en molts d’anys per aquest canvi de
model.
L’experiència ens convida a ser escèptics, fins i tot pessimistes, però no podem abandonar l’optimisme
del tot perquè aquesta gran crisi podria ser, finalment, la gran oportunitat per a canviar moltes de les
coses que fa dècades que es fan malament, que feim malament.
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Miquel Àngel Contreras
Coordinador de MÉS – Estimam Palma
Ara fa unes setmanes llegíem a la premsa com l'extrema dreta acusava el president de la Federació
d'Associacions de Veïns de Palma d'embutxacar-se 400.000 euros de l’erari públic. Vàrem quedar
esfereïts.
Però quan llegírem la lletra petita de l’article, ho vàrem veure clar. Resulta que la suposada malversació
era, en realitat, l'abonament de les subvencions destinades a
sufragar les activitats que varen realitzar les associacions i els
Casals de Barri durant els mesos passats, abans del confinament...
ai las!
Aquest acte de difamació, a càrrec de regidors de la dreta més
radical, com són Julio Martínez i Sergio Rodríguez, frega el delicte
d'injúries.

I

ho

fa

perquè

aquestes

dues

persones

saben

perfectament (o ho haurien de saber) quin és l'origen d'aquesta
subvenció, que per optar-hi s'ha de presentar una justificació
exhaustiva de factures tot acreditant el seu pagament, i que en
cap cas és un regal a una persona concreta per suposats favors conspiranoics.
El teixit associatiu de la nostra ciutat no ha restat immòbil davant aquest atac, i prop de 25 entitats han
contestat amb un comunicat explicant que, en cap cas, els doblers passen pel president de la Federació
d'Associacions de Veïns, sinó que Cort els ingressa en el compte de cadascuna de les 38 associacions
veïnals que, a la vegada, abonen els salaris de les 20 persones contractades com a dinamitzadores i els
més de cent monitors, una part dels quals segueixen treballant a través de plataformes digitals,
dinamitzant la vida dels barris amb iniciatives solidàries.
El tema és molt greu. Les associacions de veïns de Palma compleixen una clara funció social. Dinamitzen
casals de barri, organitzen festes comunitàries i planifiquen activitats culturals, formatives, d'oci i lleure
per a totes i tots. Són, també, elements essencials en el necessari diàleg entre l’administració i la
ciutadania. Així, exerceixen moltes vegades, sempre vigilants de qui ostenta el poder, de nexe d'unió
entre les demandes i queixes veïnals i l'Ajuntament.
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Les entitats veïnals són tot un exemple de compromís. Estan formades per dones i homes amb vocació
de servei, que destinen part del seu temps lliure als altres. Persones que entenen que una ciutadania
activa i un teixit veïnal vius són la millor garantia per viure en una societat cohesionada, democràtica,
justa i lliure. Cal recordar que aquestes setmanes difícils de confinament, moltes de les associacions de
veïns no han aturat la seva feina, tot intentant donar un cop de mà als més exposats al virus, com són
les persones grans. No ho oblidem, en temps de crisi treballar pel bé comú és més importat que mai.
Potser això és el que ha molestat tant a PP i VOX, que les associacions de veïns treballin per a la gent,
per a tota la gent d'aquesta ciutat, independentment del seu sexe, origen, ideologia i orientació sexual.
Perquè davant la Crisi del COVID-19 a alguns se'ls veu massa el llautó. I és que la ultradreta no
desaprofita cap oportunitat de fomentar l'odi, la intolerància i el menyspreu cap a aquells que no
combreguen amb ells. Perquè davant la tragèdia humana que suposa aquesta pandèmia, alguns només
pensen en clau electoral. Tot això diu molt poc de la categoria moral d'alguns dels personatges que
militen als partits de Pablo Casado i Santiago Abascal.
Tenguem-ho clar. Ara venen temps difícils, i gent sense escrúpols utilitzarà tots els seus recursos per
treure'n rèdit a costa dels de sempre. No ho permetrem.
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Sebastià Llodrà Oliver
Regidor de Medi Ambient, mobilitat i política lingüística de l’Ajuntament de Manacor
(Més-Esquerra)
El punt de partida
Si feim una classificació del percentatge de reciclatge a cada municipi
podrem observar com Manacor ocupa els darrers llocs de Mallorca i es
troba molt lluny d’aquell 50% de reciclatge que ens requereix el marc
normatiu. L’any 2018 just es reciclà el 13%; la resta, poc menys de
24.000 tones, anaren a incinerar com a rebuig.
Un 87% dels fems no se separaren i la seva
incineració costà als manacorins 3,34 milions
d’euros, un 9% del pressupost municipal. Un drama
ambiental, evidentment, però també econòmic. Els
resultats de 2019 indiquen una tímida millora
d’aquestes dates, es separa correctament un 15,5% del total, sobretot per la posada
en marxa de nous sistemes de recollida i per la separació de la fracció orgànica. És
cert que l’objectiu és la reducció de residus però, inicialment i simultània, cal
afrontar la correcta selecció del que ja es produeix.
La recepta
En aquest sentit la teoria és clara: optimització del servei de recollida apostant per sistemes com el porta
a porta, separació de la fracció orgànica i pagament per generació. Pel que fa al porta a porta, un sistema
estès a molts pobles de Mallorca però inèdit a Manacor fins fa uns mesos, és necessari adaptar-lo al
context i entendre que és impossible implementar-lo de cop a tots els habitatges de Manacor.
Es tracta d’un municipi amb més de 43.000 habitants format per pobles petits,
zona costanera i amb un nucli urbà gran amb alguns barris amb una alta
densitat de població. A zones on no arriba la recollida selectiva domiciliaria,
s’han de posar en marxa mesures per separar i recollir la fracció orgànica i
incloure-hi també els grans productors: hotels, restauració o bars, superfícies
comercials...
De la teoria a la pràctica
Es va començar l’octubre de 2019 amb la implementació del porta a porta a Son Macià i a la barriada de
sa Torre de Portocristo. Es tracta de dues zones amb poc més de 1400 habitatges format sobretot per
unifamiliars i edificis de poca alçada. La campanya informativa es va centrar únicament en aquests dos
llocs i inclogué contacte amb associacions i agents clau durant tot el procés i, sobretot, moltes reunions
amb els veïnats. Es feren convocatòries per zones i a les reunions es va fer especial incís, a part de la
mecànica de recollida, en les motivacions ambientals i econòmiques i s’apel·là a
allò de fer entre tots un poble més net, més habitable i més ecològic. També es
manifestà la voluntat de fer reduccions en la taxa de fems a aquelles persones que
es comprometessin a reciclar bé i, tot el contrari, que aquells que no ho fessin
correctament fossin els que més pagassin.
A partir de l’èxit obtingut en aquesta primera fase es va decidir ampliar la recollida
porta a porta al centre de Portocristo, un poble costaner amb prop de 7500
habitants, a partir de del febrer de 2020. Aquest tipus de recollida inclou 400
habitatges del centre on trobam, una altra vegada i llevat d’algunes excepcions,
cases unifamiliars i edificis de màxim tres plantes. Es va recórrer al mateix sistema de reunions amb els
veïnats.
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Paral·lelament, ja des del desembre de 2019, s’inicià la posada en marxa de la recollida selectiva
d’orgànica a s’Illot, un nucli costaner amb 2000 habitants, i a les zones de Portocristo que quedaven fora
de la recollida porta a porta, mitjançant contenidors marrons amb obertura intel·ligent, mitjançant
targetes personalitzades.
El 1r d’abril era la data assenyalada per a l’arribada de la recollida porta a porta
al centre de Manacor, donant servei a 2600 habitatges. S’havien realitzat una
dotzena de reunions el mes de febrer amb grups de veïnats distribuïts per zones i
gairebé tot el material estava repartit. Amb l’inici de l'estat d'alarma per la
situació actual pel Covid-19 a mitjans mes de març es va decidir seguir amb el
canvi de sistema de recollida, ja que era l’òptim per a facilitar el reciclatge als
veïnats i evitar desplaçaments. Inicialment també dubtàrem de si seria un bon
moment per fer el seguiment d’incidències a peu de carrer, tan necessari en el
primer estadi de la implementació; la pràctica ens ha dut a comprendre que és un
moment òptim ja que amb el confinament gairebé tothom és a ca seva i és més fàcil fer el tractament
d’incidències cada matí.
Primers resultats
Les primeres dades dels llocs on hi ha hagut el canvi de sistema conviden a esser molt optimistes quan a
l’eficàcia de les mesures preses: Son Macià i sa Torre de Portocristo assoleixen percentatges de prop del
82% de correcta separació els primers tres mesos i el centre de Manacor en tan sols quinze dies
d’implementació s’apropa al 73%. Són valors que s’acosten a allò que la teoria considera com a reciclatge
òptim.

Durant els darrers mesos també ha funcionat molt bé la campanya d’adhesió a la tarifa reduïda ja que hi
ha hagut fins a 4500 habitatges, comerços, restaurants, bars i hotels que s’han acollit a aquesta tarifa
amb el compromís de reciclar correctament, autoritzant l’Ajuntament per fer inspeccions i seguiment i la
contrapartida d’una taxa un 21% més baixa en el cas de les cases, per exemple
I algunes conclusions
Per a implementar aquestes millores, i les que vendran, podem determinar un parell de factors clau:
voluntat política, implicació tècnica i motivació i feina de tot l'equip; informació contextualitzada i
reunions, moltes, fins a una trentena en el nostre cas, amb prop de 3000 veïnats. En aquest punt és
important tractar cada barri, cada nucli, cada poble com a llocs diferents amb les seves particularitats,
defugir de generalitats, i fer veure que els mateixos veïnats són, al cap i a la fi, l’element essencial que
determina l’èxit de qualsevol mesura, així com els majors beneficiats. És allò de fer poble, també amb els
fems.
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Consell de Mallorca:
reeixir sense deixar ningú enrere
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Guillem Balboa Buika
Portaveu MÉS per Mallorca al Consell
Un cop superats els 40 dies de confinament i, pel que tot
sembla indicar, els moments més crítics de la pandèmia,
deixeu-me comentar, encara que de manera prudent i
provisional, algunes de les idees i els discursos que s’han
anat socialitzant al voltant d’aquesta crisi.
“Aquest virus l’aturarem entre tots” o la versió controvertida
“... l’aturarem units” fou la campanya que va llançar
l’executiu estatal amb l’objectiu aparent, i comprensible, de
cridar a la unitat dels partits i a la responsabilitat i disciplina
de la ciutadania per encarar amb èxit la situació. Aquest lema
però semblava obviar que la “unitat d’acció” és perfectament
compatible amb la presa de decisions compartides, la
corresponsabilitat i la confiança en els diferents governs
autonòmics a l’hora de prendre decisions sobre la realitat del
seu territori; tal com han demostrat amb molta d’eficàcia
Estats descentralitzats com l’alemany.
Era necessària aquesta unitat perquè aquest virus, segons se’ns deia, “Ens igualava a tots i a totes: rics i
pobres, fos qui fos el territori”. La veritat ha estat però que el biaix de classe i l’efecte amplificador de les
desigualtats està sent una de les característiques definitòries d’aquesta pandèmia a tot el món. És
demolidor l’impacte sobre les persones en situació de vulnerabilitat, aquelles que habiten a la perifèria de
les polítiques públiques o aquells col·lectius ja inter-seccionats per condicions que els expulsen del centre
d'interès de l’acció política.
Els efectes devastadors per a l’economia, la salut, el treball, el teixit productiu i la vida que té aquest
virus, que alguns s’esforcen a afirmar que “no distingeix d’ideologies”, són innegables per a qualsevol
observador independentment de la ideologia que hom tingui. Però alerta! Les prioritats que cal establir i
les decisions que cal implementar a partir d’aquest fet sí que vénen condicionades per un enfocament
ideològic o polític determinat.
És el moment de les institucions públiques. L’Estat i les institucions públiques han de ser l’escut contra les
situacions de vulnerabilitat i han de canalitzar els esforços col·lectius per arribar allà on els individus per
si mateixos no poden arribar. Sense una Administració pública i un Estat del Benestar sòlids, difícilment
podrem afrontar aquesta crisi i revertir les seves conseqüències.
És en aquest sentit que vull valorar l’acció del Consell de Mallorca per reforçar els Serveis socials dels
Ajuntaments amb 2,8 milions d’euros destinats a cobrir les necessitats bàsiques. Els Serveis socials són
essencials i necessiten recursos i de la màxima coordinació entre totes les administracions. La baixa
incidència del virus a les residències, a pesar del risc i en comparació amb altres indrets de l’Estat, és un
bon indicatiu que la feina s’està fent bé.
Vull fer també esment a la resposta que està donant la institució a l’impacte d’aquesta crisi des d’una
perspectiva de gènere. És difícil d’imaginar l’infern que pot suposar haver de viure una mesura de
confinament patint una situació de vulnerabilitat per motius de gènere.
És per això que els serveis d'Atenció a Víctimes de Violències Masclistes han reorganitzat l'atenció
psicològica, les cases d'acollida i l'atenció jurídica, i han afegit nous serveis com ara l'acompanyament a
dones en situació de prostitució o tracta, o l’augment de cases d’acollida per estar sempre disponibles en
cas de necessitat.
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Un sector que ha demostrat fins a quin punt és imprescindible per a l’economia local, el medi ambient i la
sobirania alimentària és el sector primari: l’agricultura i la ramaderia. L’esforç d’adaptació del sector per
cercar nous canals de venda i distribució i mantenir la màxima qualitat està sent notable. Des del
Departament de Desenvolupament Econòmic i Cooperació local s’ha desplegat una feina intensa en
aquest sentit: campanya de promoció del producte local, contactes amb les grans superfícies per donar
sortida al producte de Mallorca als supermercats i comunicació i coordinació amb el sector.
I és que mentre afrontam la crisi sociosanitària hem d’anar donant resposta també a les conseqüències
socials i econòmiques que se’n deriven. El Consell ha de ser un actor fonamental per contribuir a la reactivació i la diversificació de l’economia. Per a aquesta tasca es destinaran 27,6 milions d’euros
procedents de romanents de la institució i ja s’està treballant en l’elaboració d’un pla estratègic insular de
mesures de reactivació econòmica i social.
S’han posat en marxa a més, iniciatives de suport als comerços i als ajuntaments com ara el mapatge
dels comerços oberts, a través de TIC Mallorca, o la convocatòria d’ajuts a la promoció econòmica
enfocada al petit comerç i al producte de Mallorca, una iniciativa adreçada tant a entitats econòmiques
com als municipis.
El paper del Consell també és clau, des d’una perspectiva d’esquerres, a l'hora d’identificar el potencial
econòmic i el valor estratègic de sectors com ara el sector cultural. Des del Departament de Cultura es va
aprovar una primera injecció de 500.000 euros a les empreses culturals per pal·liar en el possible
l’impacte de la crisi i institucions com el Teatre Principal ja han apostat per impulsar produccions locals,
fins a 23, per donar suport al sector. També s’ha ampliat el termini per programar activitats del CACIM,
un circuit que garanteix la presència d’activitats culturals arreu de Mallorca i manté actives les empreses i
els professionals del sector.
En definitiva, per frenar l'enorme impacte social que vaticina aquesta crisi serà necessària una acció
política decidida, adreçada a reforçar l'Estat del Benestar i la protecció de la població més vulnerable.
Però caldrà també aprofitar la finestra d’oportunitat que se’ns obre i incorporar noves perspectives per
construir un model social inclusiu, com ara la perspectiva de gènere o la de diversitat cultural o racial;
com ara la sostenibilitat o l’economia social si és que volem fer realitat el mantra que diu “que
finalment sortirem sense deixar ningú enrere”.
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6.1

Cataclisme

Gabriel Pérez Alzina
Mentre contemplam, molt preocupats, com es mesclen les informacions i les
desinformacions sobre el Covid 19 i les seves conseqüències a través de més
mitjans que no havíem tingut mai a l’abast, dins cada un de nosaltres es
produeix un tremolí que remou el més profund dels nostres sentiments; per
a bé i per mal.
Corprenia, els primers dies de confinament, veure la violència amb què es
comportaven els compradors dels supermercats: estirades, colzades,
sempentes, retrets... Potser aflorava el més primitiu: “se salvi qui pugui”!
El pas dels dies, en situació de reclusió, ens ha obligat a repensar moltes
coses i encarar realitats personals, familiars i col·lectives que el tràfec de la
vida diària ens havia encobert. Als jubilats ens han fet a saber que estàvem a la primera fila dels
candidats al contagi. Em recordà aquelles situacions en què els joves duien el capellà i el notari al llit del
vell malalt...
Hem viscut com mai l’experiència de por, d’inseguretat, d’impotència, de què la vida (nostra o dels
nostres) s’escolava fora del nostre control. Sensació d’estar vivint els darrers moments i fer un repàs
ràpid i sincer del nostre passat, sospesant amb una llum nova molts de fets.
Aquests primers dies, després del primitiu impuls de lluitar per sobreviure, també han aflorat, s’han fet
presents, els millors valors dels quals en som portadors cada un de nosaltres: cridades a persones amb
qui feia anys que no teníem contacte; retrobades familiars; preocupació per la situació dels veïns més
vulnerables; pregària de les persones creients; voluntariat solidari (personal o associat); professionalitat
de totes les persones que fan possible que la vida segueixi encara que es posin en risc; estima i
necessitat de la trobada amb els altres... Tant de bo no siguin flor d’un dia i es vagin incorporant a un
nou estil de convivència.
A mesura en què s’ha anat allargant la situació d’alarma i ens ha colpit de prop amb duresa (morts en
soledat, aïllaments, pèrdues de feina...), passat el primer moment emocional, es fa indispensable
incorporar l’anàlisi: No és el mateix viure confinat en un xalet amb jardí, que fer-ho en un pis de trenta
metres amb nins i vells. No és el mateix ser vell acompanyat de la família, que estar tirat en una
residència sense que ningú demani per tu. No és el mateix viure l’angoixa d’haver perdut la feina, no
saber d’on vindran els ingressos el mes que ve, que tenir recursos econòmics segurs. No és el mateix
disposar de recursos pedagògics, tècnics i culturals, que comptar sols amb l’evasió de la tele. No és el
mateix...
Es fa indispensable, primer de tot, donar resposta a les necessitats immediates: sanitàries, socials,
laborals. Però, tot seguit, hem de començar a dissenyar quin futur polític i econòmic volem; molts dels
escrits de la nostra revista volen esser una petita aportació a aquesta tasca. Segurament no ho podem
dissenyar tots sols, necessitarem Espanya i Europa. Per a poder fer front a aquest repte resulta
imprescindible un canvi de mentalitat de la massa social; no serà suficient que s’ho pensi una elit. Si no
hi aportam tots un poc, no ho podrem tirar endavant.
Hem de revisar i aprendre de les errades que ens han duit a aquesta situació i dissenyar, amb la
participació de tots, les noves línies polítiques i econòmiques que ens poden dur a un món més just i
habitable. Segueix estant en les nostres mans fer del nostre món la casa de tots. Si volem seguir
recloent-nos en el nostre castell daurat, deixant defora la immensa majoria d’un món empobrit, sols és
qüestió de temps esperar el proper cataclisme. “Qui oblida el passat, està condemnat a repetir-lo”.
És des de la circumstància personal de trobar-me en situació de risc per edat, exclòs d’un possible
voluntariat, i necessitat de compartir amb persones estimades tot el que està suposant aquesta
pandèmia que aportam els testimonis següents, dels amics i amigues Tomeu Català, Toni Bennassar,
Paquita Alcover i Equip de voluntariat de Càritas. Un petit mostreig que, amb esperit constructiu, ens
acosta al cor de les institucions i de les persones.
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6.2

I avui, què?

Tomeu Català
Escriure sobre la pandèmia que estam vivint es fa des
d’angles molt distints. En què consisteix, com ens arriba, per
què ens hem preparat com ho hem fet, quines conseqüències
està tenint i tendrà, quines són les persones de més risc, la
realitat a cada Comunitat Autònoma, al país, a Europa, a
altres continents; o també des de visions d’altres tipus, com
pot ser des de la geopolítica; o és possible també des de la
psicologia o de l’espiritualitat.
Jo voldria dir unes paraules més properes i per ventura molt
més senzilles. Com m’afecta a mi, com ho visc i com intent
respondre.
Jo conec la meva edat, les meves malalties i algunes de les meves limitacions; per tant, també sé que
som persona de risc; i ara de forma especial davant el Coronavirus. I he tingut moments de por, de molta
por. Sé que probablement moriré molt prest, però morir-me del Coronavirus m’esglaia, i molt. Crec que
puc dir que enmig de la por, confiï en la vida, en el Déu de la vida. En els moments més durs he fet la
pregària de Gethsemaní, m’ha costat, però m’ha donat una gran pau. I crec que ara tenc més aviat una
por-temor que és respecte.
I l’ensurt que tinc no sols pel sofriment que du implícit, ofegar-se, sense poder respirar – jo he tingut
claustrofòbia sempre, fruit, crec jo, d’així com vaig néixer -, soledat…, si no pel fet d’estar subjecte a això
tan menut que no sé què és, ni com es transmet, ni per què ens ha vingut - record molt bé com vaig
viure l’epidèmia de la sida, i com la vàrem afrontar, i què n’era de distinta! -. Davant el Covid-19 en sé
tan poc que amb molta dificultat tenc unes mínimes orientacions de com actuar, per molt que ens diguin.
A partir d’aquí intent fer el que em diuen: neteja, mesures indicades, a pesar d’insegures i contradictòries
a vegades… i especialment intent cuidar-me. Camin dins el pati de la residència – record els patis de la
presó -, pregar, dormir, menjar el que em duen i convé, llegir un poc, no intoxicar-me de notícies ja sigui
de la tele, del whatsapp, tenir alguns contactes telefònics, parlar amb els altres residents… i també
aprendre a cuidar l’altre i allò altre, i admirar i contemplar.
Cuidar-me vol dir també fer-ho en l'àmbit dels sentiments i pensaments. No vull fer plans del futur. Ara
és el moment de viure el present. Fent el que faig; deixar-me sentir i en la mesura del possible,
compartir-ho; posant els mitjans per no deixar-me dur ni pels sentiments destructius ni pels pensaments
inútils; valorar no tant “l´homo faber”, sinó més aviat el contemplatiu; gaudir dels temps “buits”, sense
tenir la necessitat de fer qualque cosa, de produir, i així creure’m que aprofit el temps.
I cuidar a l’altre, sigui des del pensament o bé amb la paraula o els detalls. L’altre dia, a una
videoconferència que vaig tenir amb els residents de Ses Sitjoles i les altres tres comunitats que tenim a
Son Morro, una persona d'Ítaca – programa d’alcohol -, em va respondre a la pregunta “què és el millor
que vos està passant?”: “Mos coneixem cadascú i també coneixem més els altres, i crèiem que després
de mesos a comunitat això ja ho teníem superat”. Que guapo i que necessari! Coneixement de mi mateix
i reconeixement de l’altre. I a vegades hem pogut viure pensant que això estava passat de moda i de
rosca.
I cuidar també allò altre. En uns moments en què ens podem adonar que “allò altre” existeix, que té els
seus drets, que val la pena respectar-lo. Aire, aigua, coses, animals… És clar que vivint en una residència
pot parèixer que no és el moment adequat, que ja ho faré després… si continuu vivint. Idò no, ara és un
moment per fer realitat aquest respecte. Del meu cos i dels cossos dels altres, del menjar, de cada una
de les coses que hi ha dins l’habitació, de la llum que encenc o apag, de l’aigua i del sabó, de les plantes
del jardí, dels papers que tenc, dels llibres que llegesc, de les pastilles que prenc, de la roba que duc i de
les sabates, de la mascareta que tant em molesta i dels guants…
Avui, ara, és molt important.
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6.3

Bona sort, o mala sort?

Antoni Bennasar Cirer
Psicòleg
El dia que vaig escriure aquesta reflexió feia 15 dies que no havia sortit de ca meva. Només sortia al
balcó a les 8 de la tarda per aplaudir juntament amb quasi tots els nostres veïns.
Un aplaudiment per agrair tot el que fan els treballadors de la salut
atenent les persones que pateixen les conseqüències del
coronavirus. Un ritu que manifesta gratitud i homenatge.
En tots els moments crítics sempre hi ha d’haver persones a qui
correspon dur el cap davant i en les actuals circumstàncies ha tocat
als metges, infermers, policies i més gent.
Perquè he posat “Bona sort o mala Sort” com a títol d’aquest
article?
Aquest títol l’he posat pensant en l’experiència de reclusió que
estam vivint. I no sé si dient això he aclarit res o si ho he embolicat
més. Segur que molts pensaran que el que està passant no té res
de bona sort.
Certament, com es podria donar el qualificatiu de bona sort a una
situació com l’actual quan se’ns ha demanat una reclusió quasi
total, separant famílies, posant en perill persones i provocant tanta
por i dubtes?
Intentaré respondre aquesta pregunta justificant el títol que he escollit. Però abans vull contar un conte
xinès que és el que m’ha suggerit el títol.
Hi havia un pobre vellet, viudo i amb un fill, que vivia en un poble petit. Un dia d’estiu arribà a la seva
finca un cavall salvatge jove i fort. Feia goig veure la bellesa d’aquell animal. Entrà dins la paisa i es posà
a menjar i beure.
El fill d’aquell vellet, en veure el cavall, tancà la porta perquè no pogués escapar-se.
La notícia ben prest s’escampà pel poble i la gent felicitava aquell vellet per la bona sort tenguda. Però ell
sempre responia: Bona sort? Qui ho sap?
Un dia que el fill oblidà tancar la porta, el cavall aprofità per fugir. Tothom lamentava la desgràcia d’aquell
home i li deien: Quina mala sort que has tengut! Però ell responia: Mala sort? Qui ho sap?
Passaren dies i quan manco s’ho pensaven va comparèixer el cavall amb 40 potres. Ningú no s’ho podia
creure i pensaven que aquell vellet ara seria ric amb tants de cavalls com tenia, i li deien: Quina sort has
tengut!. Però ell contestava: Bona sort? Qui ho sap?
El s'endemà el fill intentà domar aquell cavall salvatge i aquest el tomà rompent-li algunes costelles i una
cama. Quan aquest fet es féu públic la gent pensava en la mala sort d’aquell pobre home. Però ell
sempre deia: Mala sort? Qui ho sap?
Uns dies després els joves del poble foren reclutats per anar a la guerra però el fill d’aquell home en
quedà dispensat a causa del seu lamentable estat físic. I la gent li deia: quina sort ha tengut el teu fill
alliberant-se d’anar a la guerra. Però ell sempre responia: Bona sort? Qui ho sap?
Francament, jo no sabria explicar millor que aquest conte el fet que les coses es poden veure des de
diferents angles i cap d’elles anul·la les altres.
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Segurament nosaltres mateixos haurem tengut experiències que d’entrada ens semblaven negatives i a
la llarga deixaren efectes beneficiosos.
De què depèn que un mateix fet pugui ser contemplat de diferents maneres? Sens dubte de l’actitud en
la qual és contemplat i de la resposta que se li dóna.
Les persones desenvolupam aquelles capacitats que més beneficis ens donen: acceptació social,
aplaudiments, doblers, etc. Però aquesta estratègia té un preu alt: deixar sense desenvolupar altres
capacitats suposadament manco “productives”.
Quan ens trobam en una situació no ordinària (com l’actual) en la que tot el que hem desenvolupat i
après no ens és suficient, i per tant queda fora del nostre control, entram en un estat de crisi.
Les crisis preocupen, lleven la son i a vegades et deixen sense saber com sortir-ne perquè ens
sobrepassen. Però si ets capaç de no rendir-te, aleshores poden guaitar aptituds que, sense estar
desenvolupades, no havien desaparegut del tot. És com si esperassin una oportunitat per sortir: com la
capacitat reflexiva, la de trobar una petita porta quan tot et deia que et trobaves dins una presó, la
imaginació productiva, la capacitat de suportar contrarietats, etc. Sí, tenim moltes capacitats que encara
no s’han manifestat. Alguns psicòlegs l’anomenen “la part fosca”.
Aquesta reclusió actual per evitar la propagació del coronavirus és una situació que pot deixondir aptituds
amagades i conscienciar-nos de la resposta que podem donar davant situacions conflictives i inesperades.
Quina és la meva actitud actual per tal d’aconseguir que aquests dies no m’angoixin i siguin productius?
D’entrada vull dir que no m’he sentit capficat en cap moment. Reconec el perill, procur evitar tots els
riscos que puc i som ben conscient que la naturalesa humana, per molts d’avanços que la ciència
proporcioni, sempre serà fràgil. Mai no podem tenir una completa seguretat.
Des del primer dia he tengut cura de fer exercici físic. Camin uns 4 quilòmetres diaris dins el pis perquè
crec aquella dita que afirma que si el cos està en bona forma, la ment és fàcil que també hi estigui.
Recordau els que estudiàreu llatí aquella expressió: “Mens sana in corpore sano”.
Procur no tenir la tele en marxa massa temps, ja que quasi sempre està parlant del mono-tema del virus
i et pots obsessionar amb el tema. Pel que fa a l’abundància de watsapps que estic rebent, faig una tria
perquè sé que molts d’ells exageren o són “fake news”.
I la més important per a mi és la dedicació que faig a la lectura. Estic llegint llibres que potser fa uns 30
anys havia llegit i estic admirat de les coses que hi veig ara i no vaig veure la primera vegada que els
vaig llegir, fet que demostra que les persones sempre estam en procés de créixer. I també constat que
moltes idees llegides em serveixen per aixecar l’ànim i activar la “resiliència”, paraula avui tan de moda
dins el món de la psicologia i que designa aquella capacitat que tenim per resistir i afrontar situacions
conflictives.
Estic convençut que es poden afrontar positivament les mancances i privacions d’aquests dies i mantenir
una actitud oberta perquè la felicitat i la serenitat són estats fruit d’una conquesta i no el resultat de la
bona sort.
És veritat que hi ha coses que ajuden molt. Una d’elles la companyia d’una persona estimada. És un bon
moment per redescobrir la seva entrega. Aquest és el meu cas. La meva dona i jo ens ajudam a trobar
sentit a aquesta experiència.
Una de les idees reforçades aquests dies és la convicció que moltes coses que abans considerava
necessàries certament ara veig que no ho són amb absolut. Entre aquestes vull citar la més característica
d’aquests dies que és la de poder satisfer un desig que suposi sortir de casa. Es pot viure sense aquesta
satisfacció, abans suposadament “necessària”.
I crec que aquesta quarantena ens pot servir precisament per aprendre a destriar el que és necessari del
que és superflu, redreçant la nostra mirada i actitud davant les coses i els fets que ens passen.
No vull entrar en els efectes negatius d’aquesta crisi. Molts d’altres en parlaran. Preferesc pensar amb els
aspectes positius que ens poden quedar: un canvi de visió més realista de la vida, una major consciència
de la relació entre les persones, una agraïda valoració dels que ens cuiden, unes ganes de viure amb més
intensitat la vida i, per als que són creients, un agraïment a Déu que mai no ens abandona.
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6.4

ZAQUEO i el coronavirus

Paquita Alcover Fontanet
Co-responsable del Voluntariat a la Junta Directiva de Zaqueo
Des de la nostra fundació l’any 1998, hem arribat a organitzar-ho tot,
o gairebé tot en favor dels més necessitats. Hem passat moments
d’incertesa que s’han anat superant i quan pensàvem que tornàvem a
tenir el control, sempre precari, l’estat d’alarma ens ve a dir que és
necessari reinventar-nos.
La junta de Zaqueo, el menjador social, ens reunim una setmana
abans del confinament per acordar les mesures de protecció
necessàries, però el dimarts següent, amb unes mesures molt més
severes, la reunió ja va haver de ser virtual i es planteja l’interrogant:
què feim? D’entrada hi ha una cosa clara, no es tracta de decidir
entre tancar o no tancar, tots tenim molt clars els objectius de la
nostra associació i també que els nostres usuaris són les persones
més exposades de la població; no podem, per tant, deixar-los sense
l’ajuda que els hem ofert fins ara.
Una menjada calenta al dia, una estona de companyia, uns serveis higiènics disponibles i la possibilitat
d’una dutxa calenta i una tovallola neta són coses bàsiques i habituals per a la majoria de gent, però no
per les persones que viuen al carrer. Són coses que no valores mentre les tens però que es mostren
indispensables si et falten. Com ens passa ara en aquests dies de confinament en què hem après el valor
d’una encaixada de mans, d’una abraçada, d’una estona de conversa, d’una presència.
I, com sempre que es presenta una crisi, convé retornar als orígens i repensar el motiu de la nostra
acció. Què diria el nostre fundador Paco Sans (A.C.S.) davant aquesta situació? No pensaria en
l’organització dels voluntaris ni en els problemes que podrien sorgir; no, diria que els nostres usuaris
habituals ho estan passant més malament que mai, que no poden captar pels carrers perquè no hi ha
gent, no poden fer d’aparcacotxes, ni tan sols les prostitutes es poden procurar uns ingressos... Si tot el
seu petit món els falla Zaqueo no els pot fallar; ha d’estar al seu costat com sempre: sense jutjar, sense
demanar, oferint el poc que té i a tothom que ho demani.
Però la realitat s’imposa: els nostres usuaris són població de risc i una bona part dels voluntaris que els
donen el servei també; els nostres voluntaris són majoritàriament persones que en jubilar-se pensen que
encara tenen molt per donar, però la crisi actual els marca com a vulnerables simplement en funció de
l’edat.
Els grups que ens preparen el menjar són grups d’amics que ara no es poden reunir, o associacions de
pares d’alumnes, ara desconnectats...Així que no queda més remei que prendre decisions per protegir a
uns i altres i mantenir el servei.
Per sort entre els nostres voluntaris hi ha un grup de joves que tradicionalment ofereixen el servei els
diumenges, coordinats pels dos membres més joves de la junta rectora, i ells seran una bona part de la
solució: comencen a activar els seus amics i els seus contactes i la resposta és ràpida i generosa. Ho hem
de remodelar tot, perquè molts no coneixen la nostra manera de funcionar, però alguns dels més joves
d’entre els majors formaran part dels equips i aportaran la seva experiència. Els altres, els més majors,
haurem de passar a segona fila: atendre el telèfon... coordinar accions... valorar ofertes de tota casta. És
cert que la feina recau sobretot en els membres més implicats: la presidenta, que és qui té els contactes
i no és a temps per atendre tothom; el qui coordina els menús, que ha de capgirar tot el seu calendari;
les dues persones de la junta que ara coordinaran els equips diaris... No vull caure aquí en el capítol
d’agraïments i reconeixements perquè no acabaria i segurament deixaria molta gent defora. Sí que puc
dir que les iniciatives solidàries s’han multiplicat; que moltes persones s’han ofert com a voluntaris...i que
els nostres usuaris han augmentat.
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És cert que no podem defugir les normes sanitàries i, per a seguir-les, hem fet canvis: els nostres usuaris
no poden entrar al menjador sinó que reben una bossa amb el menjar, coberts, aigua, llet, galetes... Però
no poden fer ús dels serveis ni poden utilitzar les dutxes. Els voluntaris duen obligatòriament guants i
mascaretes que dificulten el contacte i la comunicació. Seria absurd dir que seguim com abans, que el
nostre servei no s’ha rebaixat; no és cert: s’ha perdut el contacte, la proximitat, la possibilitat d’una
paraula, d’un consell... tantes coses!
En haver passat aquesta època de confinament haurem de revisar molts dels nostres conceptes sobre la
utilitat de la vellesa, sobre el “passotisme” de la joventut, sobre la solidaritat o la indiferència de la
societat, sobre la necessitat d’organitzacions, sobre el funcionament de la societat civil...
I també desitjar i esperar que els valors i les actituds que aquesta crisi ha desvetllat no es quedin
oblidats quan tornem a la situació normal, perquè els marginats i els sense sostre seguiran existint i serà
necessari dar-los una resposta, si es possible millor que abans.
I haurem de seguir fent feina a tots els nivells per abastar el somni de tots els que feim feina a Zaqueo:
que arribi un moment en què siguem inútils perquè ja no siguem necessaris perquè el conjunt de la
societat i la classe política hagin assumit que els sense sostre també són persones i se’ls hagi donat una
solució estable. Si davant una emergència es troben o s’improvisen recursos, no hauríem d’anar pensant
a fer-los permanents?
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El voluntariat a Càritas
en temps de confinament
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6.5

Equip de voluntariat de Càritas Mallorca
Sentit del voluntariat per Càritas
La raó última de l’existència de Càritas és ser expressió de l’amor
preferencial de Déu envers les persones més vulnerables,
empobrides i/o excloses. Des d’aquesta raó, Càritas desenvolupa
una acció organitzada i comunitària a favor de la justícia, de la
defensa dels Drets Humans, i de denúncia de les causes que
generen injustícies.
Càritas, com a institució eclesial que té l'encàrrec de la caritat amb
els més desfavorits, necessita essencialment multitud d'agents que
realitzin aquesta acció i, per això, un element cabdal de la seva
organització és la presència, l’empenta i la solidaritat de les
persones voluntàries com a expressió del compromís comunitari,
fratern i solidari amb els darrers.
El voluntariat, per tant, és un element essencial de la identitat de la
nostra organització. Les persones voluntàries es comprometen amb
els altres i per als altres, i des d’aquesta perspectiva acompanyen,
promouen, donen suport, potencien, possibiliten, dinamitzen,
detecten, proposen... per tal que la realitat canviï i les persones i els
pobles puguin millorar el seu desenvolupament integral. Ser
voluntari a Càritas és molt més que realitzar accions puntuals de
solidaritat, més aviat requereix un compromís continuat per a la
transformació social. Per això Càritas compta amb una forma
d’estructura organitzada, a través de programes i projectes, on el treball conjunt de persones voluntàries
i contractades es posa al servei de les persones en situació de vulnerabilitat.
La realitat que vivim en aquest moment de confinament per l’estat d’alarma degut al COVID-19 ens està
afectant a totes les persones i a totes les estructures polítiques, empresarials, educatives, socials,
religioses, etc., i per tant també Càritas es veu condicionada en el seu funcionament per les mesures
proposades per tal de controlar aquesta pandèmia.
I aquestes mesures fan referència principalment a:
- Suspendre totes aquelles activitats grupals i comunitàries: tallers prelaborals, projectes i accions
formatives, botigues solidàries, acompanyament i suport a la infància, i un llarg etcètera que va
relacionat amb moltes accions al territori.
- Ajornar la participació en moltes activitats on estaven implicats els voluntaris, principalment
persones majors, pel risc que això pot suposar.
- I reorganitzar-nos per tal de seguir estant a prop de les persones que més ens necessiten,
evitant la mobilitat i les concentracions de persones, i facilitant la cobertura de les necessitats
bàsiques, des d’una major coordinació i complementarietat amb les administracions públiques i
altres entitats.
El nombre de persones voluntàries a Càritas és molt significatiu, i malgrat que no totes estan en actiu,
prop d’un milenar participen en accions arreu de tota l’illa. I el fet que moltes d’elles siguin persones
jubilades ha condicionat molt més aquesta aturada d’activitat.
Realitat de les persones voluntàries davant el COVID-19
Des de Càritas, ens hem adonat, a mesura que passaven els dies i les setmanes, i que la realitat era tan
canviant, que havíem d’estar pendents de com les persones voluntàries vivien el seu “no poder ajudar”, o
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al manco, no poder fer-ho en les mateixes condicions en què ho feien. Per això quan hem parlat amb
algunes d’elles, més veteranes o més noves, totes coincideixen en:

-

Sentiments d’impotència i frustració, de tristesa i preocupació, de ganes de ser útils davant una
situació que de forma conscient veuen que afecta molta gent, però de pitjor manera a les
persones més vulnerables i que les conseqüències quasi immediates seran terribles. Enyorança
de les persones que acollien, acompanyaven, de l’espai enriquidor que suposava la trobada,
l’enyorança d’abraçades que abans no percebien, que se n’adonen que els estimen més del que
creien, que els fa falta saber com es troben (situació econòmica, relacional, d’habitatge...).
Per altra part i de forma contraposada, sentiment
de privilegi, de com estan elles respecte de
moltes persones que queden a la intempèrie i
prendre més consciència del que han rebut, així
com de les injustícies que hi ha al món i també
dels gestos de solidaritat. Tot això queda expressat sovint amb un dir que “res no tornarà a ser
igual”.

-

Necessitat de ser positius i valorar el que tenen, les petites coses, i les que estan al seu abast
(alegrar a qui tenc devora, gaudir la família, compartir i reflexionar conjuntament, enviar
missatges d’amor, estar pendent dels altres membres del grup de voluntaris, ...). De qüestionarnos quines coses són les veritablement importants de la vida, de la importància de la interrelació
social, de mirar la vida des de l’interior, d’ocupar-nos més que preocupar-nos. I això s'expressa
sentint aquesta situació com una necessitat de canvi profund tant personal com col·lectiu.

-

Actituds: davant aquesta situació han estat proactius telefonant a persones que creien podria
agradar el seu contacte, especialment a les persones majors o soles, oferint-se als veïns de
l’escala o del carrer, enviant missatges de WhatsApp, aprenent novetats relacionades amb les
noves tecnologies per possibilitar altres tipus d’encontres, escriure i compartir reflexions, fer
propostes a persones concretes..., estar actius. I també des del caire de la fe, intensificar la
pregària, sabent que malgrat que no et trobes amb la comunitat et pots sentir en comunitat, i per
això confiar, escoltar i escoltar-te, valorant el silenci interior i la contemplació. Tot això sense
deixar d'enyorar el caliu humà de la companyia.

-

Inquietuds i qüestionaments: davant el futur, com ho farem amb un creixement important de
demandes d’ajuda?, tendrem capacitat d’adaptar-nos a la nova realitat? Retornarem, com a la
darrera crisi, a una resposta principalment assistencial? Serem capaços de valorar el tresor de la
terra, protegir-la i canviar cap a una alimentació més sostenible? Com serem capaços d’ajudar a
la integració?.... Certament, caldrà actuar de manera diferent, per això haurem de reinventar
processos i protocols, així com cercar oportunitats per noves respostes formatives online, tot amb
vista a avançar amb una mirada nova vers el futur.

Una mirada al futur
Costa fer previsions de com actuar de cara al futur, però certament sembla que aquest trasbals suposarà
un canvi social significatiu. Amb la crisi de 2008 es parlava de què no era una època de canvi, sinó un
canvi d’època. La percepció després d’alguns anys no ha estat aquesta: s’han intensificat les desigualtats,
els rics són més rics i els pobres més pobres, les persones en situació de vulnerabilitat s’han mantingut
en la corda baixa i no han pogut millorar gaire la seva situació, la precarietat del treball, l’augment del
preu de l’habitatge, la manca d’ingressos suficients per viure amb dignitat han estat constants, la
contínua mobilitat humana per tal de cercar una vida més digna continua amb la crisi dels refugiats i la
immigració, la manca d'estima pel medi ambient i la poca cura de la natura... tot plegat no ha afavorit
una societat integrada.
Ara igual que en aquell moment, la solidaritat està a flor de pell i són moltes les persones que s’han ofert
per fer voluntariat, però el context ha canviat per complet:
- Caldrà veure com encertar en l’aspecte relacional. Els costums nostres són d’una relació pròxima
i càlida, però de moment hi ha pors, i les recomanacions sembla que van cap a nous
aprenentatges relacionals i de trobada.
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L'experimentació de la vulnerabilitat tant personal com col·lectiva ha fet que ens sentim més
febles que mai quan fins ara ens sentíem quasi omnipotents, i això ens duu a una consciència
més gran d'humilitat i resiliència.
La consciència d'una interdependència més global també s'ha fet patent: els problemes llunyans
s'han fet pròxims i les solucions individualistes, sense comptar amb els altres, semblen molt més
difícils.
El monocultiu de l'economia nostra basada en el turisme necessitarà ser replantejat i tendrà de
manera immediata moltes víctimes: atur, precarietat, depressió, etc.
La preocupació davant el futur és gran, per això ens demanam com acompanyam els nostres
joves i com podem col·laborar creativament a pensar en un estadi de noves oportunitats per a les
generacions futures.
El drama de les persones grans, amb la seva fragilitat, ha tocat a les portes de moltes
consciències: molts havien quedat aparcats, havien estat deixats de banda, ells que tant havien
aportat el temps de la crisi econòmica dels anys passats.
El fenomen migratori, així com el tema de l'asil i la problemàtica dels refugiats, segueixen sent
problemàtiques vigents i dramàtiques que no es poden ni amagar ni deixar de banda.

A partir d'aquí ens demanam: quin paper podrà aportar el voluntariat de Càritas a aquest nou espai?
Quin desafiament ha d'afrontar Càritas a partir d'aquest nou context socioeconòmic generat per la crisi
del COVID-19?
El voluntariat haurà de ser testimoni de canvi personal per contagiar més quefer grupal i comunitari.
S’haurà de tenir en compte la incorporació de nous perfils de voluntariat més jove i adult, amb capacitat
per a la creativitat i l’emprenedoria, per a l'anàlisi i la crítica. Serà el moment d'implementar noves
tecnologies i formes de treball col·laboratiu. El reiterat “distanciament social” que s'ha anat imposant no
podrà ser la darrera paraula, caldrà recuperar maneres de fer sentir que estam a prop... En poques
paraules, la situació ens obligarà ser lúcids i, a la vegada, molt lliures. Si fins ara ho hem sabut fer, amb
les nostres limitacions; també se sabrà fer en el futur. Malgrat que la situació mai tornarà a ser com
abans, l'essència del treball de Càritas continuarà intacta. I ho paga recordar que la capacitat de les
persones, dels éssers humans, és il·limitada a l'hora de fer el bé i estimar. Per això el voluntariat seguirà
sent essència del ser i quefer de Càritas.
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La crisi actual
Una oportunitat per a l’esquerra?

Altres veus

6.6

Macià Calafat
L’esquerra occidental està en retrocés des de l’any 1989, any
en què un dels seus dos models -el socialisme- es va
enfonsar, i en què l’altre -la socialdemocràcia- començà el seu
viratge definitiu cap al liberalisme. Els motius d’aquesta
evolució són diversos i ja han estat explicats, però n’exposaré
dos: la desindustrialització i pèrdua de pes del sindicalisme i
l’evolució cap a la dreta d’unes classes mitjanes que donaven
per suposat l’Estat del Benestar. El cert és que la
socialdemocràcia abandonà la seva base social històrica i
abraçà un neoliberalisme light al qual incorporà una sèrie de
causes progressistes que es presentaven com a totalment
desvinculades del model econòmic -bàsicament en l’àmbit
dels drets civils. El procés de construcció europea ha estat la
culminació d’aquest procés, basat en el lliure moviment de
capitals sense harmonització fiscal, en la privatització de
serveis públics i en la «desregulació» del mercat laboral.
La crisi de 2008 ja posà en qüestió aquest model, però els
dirigents europeus se’n sortiren amplificant reaccions xenòfobes entre les poblacions europees, tant
intra com extraeuropees. El brou de cultiu hi era gràcies a les retallades de serveis públics i a l’augment
de l’atur, que permeteren a l’establishment assenyalar diversos bocs expiatoris, ja fossin Grècia o l’Islam.
La por de les classes mitjanes a caure en la pobresa amplificà aquestes reaccions, que han duit a
l’aparició de règims il·liberals a llocs tan diferents com els Estats Units d’Amèrica, Hongria, Polònia, Índia
o Brasil. El joc de les elits d’agitar l’espantall de l’extrema dreta per aconseguir un reagrupament entorn
de les forces neoliberals va començar a esdevenir perillós.
I aquí érem quan va arribar la crisi de la Covid19, que ha obligat l’Estat a agafar un nou paper per
combatre tant l’emergència sanitària com la social i econòmica. Davant una economia mundial que ha
frenat en sec, només la intervenció massiva de l’Estat pot garantir la supervivència de la població. Això
ha fet que alguns sectors de l’esquerra hagin donat per mort el neoliberalisme o fins i tot el capitalisme.
Segons aquesta visió, la caiguda total del sistema inicia una nova etapa d’intervencionisme estatal i de
repartiment de la riquesa que es convertirà en permanent i que servira per afrontar el principal repte que
té davant la humanitat, l’emergència climàtica. És així?
Com sempre a la història, depèn del que facem. Cal recordar que durant la crisi de 2008 també es va
produir una intervenció massiva de l’Estat i hi va haver proclames de refundar el capitalisme. Ja sabem
com va acabar tot plegat. Va ser evident el fracàs de l’esquerra en reconstruir-se en aquell moment: ni
les restes del socialisme varen ser capaces d’unir-se, ni la socialdemocràcia de rectificar la seva línia,
amb molt comptades excepcions. L’únic cas de gir a l’esquerra d’un país occidental, Grècia, va ser aïllat i
destruït.
La situació de les forces d’esquerres no és millor ara que el 2008: el socialisme és marginal a escala
mundial, la socialdemocràcia hi és minoritària i molt majoritàriament és indistingible de la dreta. I el que
encara és més greu, la xarxa ciutadana que pogués impulsar aquests canvis està totalment
desmantellada després de dècades d’individualisme i desregulació. Qui jugaria ara el paper de
mobilització de masses que varen tenir els sindicats i altres organitzacions de classe per pressionar a
favor de reformes socials, fins i tot tenint davant governs conservadors? D’aquesta crisi en sortirà un
nivell de mobilització social més gran que l’anterior, que va ser insuficient per rectificar les polítiques
mundials?. No oblidem que el panorama també serà una nova oportunitat per a l’extrema dreta, que
proposa solucions simples a problemes complexos.
Caldrà veure què faran els governs que ara prediquen el retorn de l’Estat quan acabi la crisi sanitària i el
sector empresarial els reclami polítiques per recuperar els «seus» beneficis empresarials. Cal recordar
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que constatar que unes idees són insolvents no ha provocat mai que deixin de ser aplicades a la vida
real, tal com demostren dues guerres mundials i unes quantes crisis econòmiques, o l’actual emergència
climàtica.
L’economia és política i, de moment, l’esquerra està fracassant en la construcció d’organitzacions amb
capacitat de disputar el poder -o com a mínim de condicionar-lo- per aplicar polítiques alternatives.
Després de la crisi sanitària els reptes seran els mateixos: construir xarxa ciutadana -o, si ens ho
estimam més, poder popular- per evitar que ens apliquin una altra vegada les mateixes solucions. Això
vol dir liquidar la cultura individualista que ens ha construït com a societat i posar en marxa projectes
polítics i socials que tenguin com a únic objectiu el benestar de la col·lectivitat.
L’esquerra haurà d’impulsar aquest procés de canvi cultural, que normalment duraria anys, en uns pocs
mesos, si vol sobreviure a aquesta crisi i evitar que el món basculi cap a la barbàrie.
En serem capaços?
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7.1

ISIDOR MARÍ:
UNA MIRADA DES D’EIVISSA

Damià Pons Pons

El llibre Poesia, llengua i país ha estat editat per l’Obra Cultural
Balear i per Lleonard Muntaner Editor, dins una col·lecció que es
titula “Terra d’Argensa”. Aquest nom està inspirat en el títol del
segon llibre de poemes que va publicar Josep M. Llompart (l’any
1972). La terra d’Argensa de Llompart és una mostra magnífica
d’aquell corrent poètic anomenat realisme civil –un sub-corrent
del realisme històric- que sobretot fou conreat la dècada de
1960. Es tracta d’uns poemes que invoquen i convoquen el
compromís dels lectors amb la llengua catalana i amb la gent
que la parla, que reclamen la llibertat individual i col·lectiva i
que propugnen unes actituds vitals fonamentades en l’anàlisi
crítica i en la disconformitat rebel davant tots els poders que
imposen la despersonalització, el silenci forçat o el
panxacontentisme.
Ara i aquí pot ser un bon moment per a recordar el lligam que
hi va haver entre n’Isidor Marí i en Josep Maria Llompart.
N’Isidor i la seva família varen viure a Mallorca del 1972 al
1980. N’Isidor immediatament va implicar-set amb les causes i
amb les lluites justes del seu nou entorn pròxim. De manera
permanent ha estat compromès amb l’illa del seu naixement i
també amb els projectes d’arreu dels Països Catalans que
responguessin als objectius de la plenitud d’ús de la seva
llengua i cultura i al reconeixement dels seus drets polítics. I
s’hi ha compromès bàsicament de tres maneres: aportant-hi
idees, sempre creatives i ben articulades, enquadrant-se
activament dins les organitzacions civils que treballaven en
coincidència amb els seus objectius, i, finalment, oferint a mans
plenes conferències, cançons, articles, llibres, lliçons de llengua
i literatura catalanes...
Els anys 70, a Mallorca, Isidor Marí va treballar colze a colze
amb Josep M. Llompart per la llengua i la cultura, per la
democràcia i l’autogovern. Marí i Llompart varen coincidir i
col·laborar en la directiva de l’Obra Cultural Balear, en el
Congrés de Cultura Catalana, en la temptativa de promoure una
organització política de signe socialista i nacionalista (el GASI:
Grup Autonomista i Socialista de les Illes), i en tantes i tantes
altres iniciatives més. La sensatesa, l’eficàcia, la implicació, tan pròpies del personatge Isidor Marí, varen
ser molt profitoses a aquella Mallorca que lluitava per la democràcia i pel reconeixement dels seus drets
lingüístics, culturals i polítics. A més, n’Isidor va ser qui va substituir Josep M. Llompart com a professor
de literatura catalana als tot just implantats estudis de Filosofia i Lletres que s’impartien a l’Estudi
General de Palma. L’activitat cívica i científica que n’Isidor va desenvolupar a Mallorca en la dècada de
1970 va ser immensa, tant en el terreny literari, com en el de la docència universitària, com en el de la
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lluita per l’ensenyament en català, com en el directament polític. Aquell jove eivissenc que tenia tanta
saviesa lingüística i cultural, tanta capacitat d’empatia, i tantes destreses organitzatives, va ser, sense
cap mena de dubte, un dels personatges de més relleu dins la Mallorca dels setanta.
El llibre Poesia, llengua i país és una miscel·lània. O sigui, un aplec de treballs de temàtica diversa que
prèviament ja havien aparegut a diferents publicacions periòdiques. Crec que és un tipus de llibre molt
necessari. Així, es pot combatre la dispersió i es facilita que els interessats puguin accedir de manera
ràpida i fàcil a uns materials que si han de ser localitzats, un a un, no són gens fàcils de caçar, fins i tot
encara que els puguis tenir a la teva mateixa biblioteca personal.
El cas de Josep Massot i Muntaner seria paradigmàtic
d’aquest tipus de llibres- miscel·lània. Anualment arreplega
tot el que ha anat publicant durant l’any anterior. Així ha
anat donant forma a dues sèries bibliogràfiques d’un molt
considerable valor cultural i historiogràfic: la sèrie
“Escriptors i erudits” i la sèrie “A la ciutat dels llibres”.
El volum Poesia, llengua i país inclou una “Nota preliminar” i
vint-i-un textos. L’arc temporal de la seva primera
publicació o de la seva difusió oral és molt ampli. Es tracta, per tant, d’un recorregut llarg en el temps. I,
cal afirmar-ho, molt valuós en els resultats. Els textos havien aparegut a les revistes Eivissa, Uc, Randa,
Estudis Baleàrics i Reduccions o en opuscles autònoms.
Un fet que cal remarcar és que el volum posa en evidència la diversitat d’interessos intel·lectuals que tota
la vida han caracteritzat n’Isidor. Un personatge de múltiples habilitats, sempre amb uns trets constants:
el treball ben fet, la precisió en l’ús del llenguatge, la claredat expositiva, el seny ordenador que en tot
moment governa el seu discurs. Aquest eivissenc anomenat Isidor Marí pertany a la categoria d’aquells
treballadors de la cultura que són sinònim de l’obra ben feta, de la documentació contrastada, de la
contenció racionalista i de l’equanimitat en el tractament dels temes. En el seu cas, totes aquestes virtuts
són posades al servei del tractament d’aquesta santíssima trinitat que formen la llengua, la cultura i el
país.
Precisament n’Isidor dedica el primer text del llibre al paper que han tengut la llengua i la idea de país en
la poesia catalana contemporània, des de l’oda “La Pàtria” d’Aribau fins a n’ Enric Casassas, passant per
Marià Aguiló, Verdaguer, Maragall, Costa i Llobera, Carner, Riba, Sagarra, Salvat-Papasseit, RossellóPòrcel, Espriu i Marià Villangómez. Aquest breu i dens assaig és un exercici de síntesi admirable que
abasta cent cinquanta anys de la nostra història literària, sempre lligada a processos d’autoidentificació i
d’afirmació col·lectiva.
A Poesia, llengua i país hi podem trobar tots els registres imaginables: hi ha assaig ben genuí, hi ha
estudis del folklore, hi ha història literària, hi ha història política, hi ha crítica literària, hi ha història de la
llengua, hi ha lingüística en sentit estricte, hi ha història de la cultura...
A més de l’assaig inicial dedicat al triangle poesia, llengua i país, el llibre divideix els materials en quatre
grans blocs: a) Els precedents de la tradició oral; b) La represa lingüística, literària i política; c)
Villangómez en plenitud; i d) les Noves Veus. Deixant de banda l’assaig “Poesia, llengua i país” i el primer
article del primer bloc, titulat “Per un concepte viu i combatiu de la cultura popular”, el text d’una
conferència impartida a Mallorca l’any 1982, publicada dos anys més tard, la resta del volum és
fonamentalment una història de la llengua, la literatura i la cultura a l’illa d’Eivissa. Així ja ho indica el
subtítol del llibre: Una mirada des d’Eivissa. La lectura del llibre que ara comentam representa una gran
oportunitat per a conèixer a fons la realitat lingüístic-cultural eivissenca.
I l’Eivissa que ens és presentada per Isidor Marí es desglossa en diferents estrats, encadenats
cronològicament, amb evidents lligams dels uns amb els altres. En primer lloc ens compareix l’Eivissa que
compta amb un riquíssim patrimoni de literatura tradicional, des d’aquells romanços arrelats en un passat
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remotíssim fins a aquest cantador excepcional anomenat Pep Xico Bet, passant pels materials que varen
recollir, l’any 1928, en Baltasar Samper i en Ramon Morey en la seva Missió de recerca a Eivissa per al
Cançoner Popular de Catalunya, i per la figura d’Isidor Macabich, absolutament central dins Eivissa durant
més de mig segle.
El segon bloc de materials, titulat “La represa lingüística, literària i política” sobretot és la presentació de
la figura de Vicenç Serra i Orday. Per a mi ha estat una sorpresa constatar que havia fet molt més que
presentar una comunicació al Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, de l’any 1906. He
pogut aprendre que va ser tot un personatge que va fer múltiples aportacions importants. En aquest bloc
també hi ha dos articles sobre n’Isidor Macabich, el poeta, l’historiador, l’activista social i religiós, el
folklorista, el referent cultural més notable dins l’Eivissa dels seixanta primers anys del segle XX. Són el
primer tast d’aquesta magna i completíssima biografia que n’Isidor acabarà escrivint sobre en Macabich,
una biografia que ja hem pogut començar a llegir en els darrers números de la revista “Eivissa”. En
aquest segon bloc, també hi ha un altre article important, en aquest cas d’història política. Ens referim al
titulat “Les Pitiüses i l’autonomia durant la Segona República”. Una crònica de les posicions adoptades
pels polítics i la premsa. La improductivitat de la segona República a les Balears des de la perspectiva del
recobrament lingüístic-cultural i de l’autogovern va ser certament ben lamentable.
El tercer bloc del llibre de n‘Isidor és dedicat a Marià Villangómez. Inclou quatre articles. Ens parla de la
seva poètica, de la seva trajectòria com a poeta i de les seves aportacions filològiques. La figura d’aquest
gran escriptor és l’equivalent eivissenc als principatins, Jacint Verdaguer i Àngel Guimerà, als mallorquins
Miquel Costa i Llobera i Joan Alcover i al valencià Joan Fuster. Uns personatges, tots ells, que feren una
obra creativa monolingüe i de molta envergadura i, a més a més, contribuïren decisivament a consolidar
un model de llengua literària eficient i foren capaços d’aconseguir un reconeixement social per a la
literatura catalana dins el seu territori més pròxim. Villangómez amb els seus versos va incorporar les
Pitiüses a la poesia catalana contemporània, amb el seu Llibre d’Eivissa contribuí a l’autoconeixement
històric i amb les seves contribucions gramaticals facilità l’ús culte escrit del registre comú del català als
eivissencs.
El darrer bloc del llibre és dedicat a dos autors de la generació del setanta, en Josep Marí i en Jean Serra,
i a un tercer, més jove, en Manel Marí. Aquests noms són la constatació d’una evidència molt positiva per
a les lletres eivissenques. A partir del 1970 a Eivissa ja hem de deixar de parlar d’escriptors en solitari i
ja podem començar a parlar de generacions d’escriptors. Aquest és un fenomen que es dóna en aquell
moment a tots els territoris de llengua catalana: ja hi ha escriptors valuosos en abundància a cadascun
dels tres països, a totes les contrades, a les illes i al continent, a la zona catalana d’Aragó i a Andorra, a
la Catalunya Nord i a l’Alguer. Amb anterioritat no havia estat així. Serà al voltant de 1970 quan la
literatura culta i contemporània en català es manifestarà arreu del territori de la llengua sense
excepcions. Els textos del bloc titulat “Noves veus”, el quart i darrer del llibre, són una mostra magnífica
de crítica literària. Una crítica subtil que té el do de la claredat i que es formula amb la voluntat de
facilitar als lectors l’accés a dos llibres de poemes d’en Jean Serra i a un dietari d’en Josep Marí.
Respecte a en Manel Marí, l’origen de l’escrit que li dedica n’Isidor malauradament és luctuós: la mort del
poeta en plena joventut.
N’Isidor Marí ja viu instal·lat en la jubilació professional. Però la seva activitat intel·lectual, filològica,
literària i cívica no tan sols no ha minvat sinó que s’està intensificant progressivament. L’any 2018 va
publicar un altre gran llibre: Les Balears en un context global. Va impulsant l’edició dels materials inèdits
de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya recollits a les Pitiüses per en Baltasar Samper i en Ramon
Morey. Any darrer any va fent créixer l’estudi biogràfic de n’Isidor Macabich. Ben segur que ja està
preparant nous volums recopilatoris de la gran quantitat d’articles que encara té dispersos per revistes i
llibres. Encara en podem esperar molt d’aquest Isidor Marí tan admirable, sempre tan actiu i sempre tan
disposat a donar una mà en benefici de la llengua, la cultura i el país, sempre tant en precari, sempre tan
necessitats del suport lleial de la seva gent, sempre tan malmesos per un Estat que voldria fer-los malbé
de manera definitiva i sempre tan desatesos pels seus abundants fills bords.
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7.2

Reis del món
Sebastià Alzamora

Maties Garcias
“O bé hem de viure una vida digna de ser escrita o bé hem d’escriure coses
dignes de ser llegides”, diu un paper de Joan Mascaró que rescata Kathleen,
la seva vídua, quan s’ha apagat per sempre la trajectòria de l’intel·lectual
margalidà. Viure i escriure amb dignitat era la divisa de Joan Mascaró
Fornés. Viure obert al món –a Occident i a Orient agermanant cultures,
llengües i religions– i escriure no per perseguir l’èxit, sinó per “obrir el cap
dels lectors”. Catalanista i universalista, professor d’anglès a Cambridge i amic de Moll a Mallorca, Fornés
té un col·laborador totalment oposat en els interessos, però igualment intel·ligent i també margalida
d’orígens: el financer i potentat Joan March Ordines.
A partir d’aquestes dues personalitats d’intel·ligència gegantina, Sebastià Alzamora construeix una
ambiciosa novel·la que en ressegueix les biografies particulars i els moments de contacte i d’admiració
mútua, ni que sigui a través d’un respecte distant. Els escenaris de la novel·la ens menen des de la vila
humil on els protagonistes es topen per primera vegada enmig d’una escena de violència pobletana fins
al Marroc, Alger, Gibraltar, Madrid, Londres, París, la ruralia anglesa, Suïssa, l’Índia, Sa Vall, Palma..., i
altra volta una Mallorca que encercla tot el relat.
Un relat protagonitzat també per altres personatges, especialment per l’humil però clarivident esposa de
Mascaró, Kathleen Ellis, i els dos fills bessons del matrimoni: la Maria Coloma –o Mary–, afectada per una
disminució intel·lectual que no la priva de ser persona sensible, i en Martí, que naufraga en la vida per
pur esperit de contradicció. També hi destaca el director Tremulles, fidel servidor de March i rival etern de
Mascaró.
Davant un personatge que enlluerna per la saviesa, que dialoga amb elS Beatles –especialment amb
George Harrison– i que forma part de l’elit intel·lectual d’Anglaterra com és Mascaró, i que té Gandhi per
referent, hauria estat fàcil convertir la figura de March en el personatge sinistre de la narració. No és el
cas, per més que la seva biografia de contrabandista, inductor de l’assassinat de Garau, falsificador de
contractes d’alta volada internacional, pres i pròfug de la República, finançador de Franco i altres evidents
actuacions reprovables orlin la seva biografia. I el relat no és cínic, sinó que destaca la forta personalitat i
la gran intel·ligència d’un home capaç de fer-se ric i poderós perquè ningú el pugui dominar a ell.
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A partir d’aquests dos homenots, l’intel·lectual i el financer, Alzamora basteix una obra de 591 pàgines
amb un rerefons històric ben documentat.

En la ficció, la novel·la està construïda a partir dels relats que Tremulles i Kathleen han plasmat en
sengles manuscrits, per deixar constància de les vides de March i Mascaró. El resultat, una cosa ben
digna de ser llegida.

Sebastià Alzamora. Reis del món. Barcelona: 2020. Proa
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Notes marginals d’un enclaustrat

Pep Traverso Ponce
I
No hi ha nins -ho ha dit l’al·lota de l’estanc- no hi ha nins, i és veritat, els nins han desaparegut de la
ciutat, ni tan sols als balcons se’ls pot veure, el càstig de la vella rondalla s’ha tornat realitat. Els nins són
els herois silenciosos d’aquesta història. No sé si algun dia arribarem a comprendre com els nins han pogut aguantar tanta pressió, la del virus per una banda i la dels profes enviant-los constantment feines i
més feines per una altra. Com seran els seus jocs de pati quan tot això s’acabi? Tornarà l’amistat entre
ells o es malfiaran dels seus companys d’escola? Esperem que el conte acabi bé, que els nins tornin a la
ciutat i que nosaltres els tinguem en compte, però de veritat!
II
També les gavines han marxat, no cauen simpàtiques les gavines, ja ho sé, però les del meu redol han
marxat totes. Amb el pas dels anys ja s’havien acostumat als períodes de vacances de l’institut del costat
però aquest cop baix no s’ho esperaven. No hi ha pati, no hi ha menjar. No m’imagino on han anat a parar però és evident que els primers dies ja van decidir marxar. Avui he vist una rapinyaire de les grosses
sobrevolant la meva zona, és la primera que veig per aquestes latituds. Al matí la piuladissa dels ocells
ha crescut al mateix ritme del silenci a ciutat. La meva filla diu que quan baixa amb el ca, l’animal es
queda aturat al bell mig del carrer mirant a un costat i a un altre i no es vol moure d’allà.
Apareixen vídeos amb animals més o menys salvatges passejant-se per les ciutats buides o per la mar
deixada de banda. La gent es felicita del tema i jo també però no em faig il·lusions, la nostra relació amb
els animals no millorarà després de la pandèmia. Les hem fetes de ben grosses amb els animals i potser
també ha arribat l’hora de firmar la pau amb ells. Per cert, han arribat les orenetes!!
III
L’amiga no hi és, enyoro la seva alegria, les seves passes i gestos, la seva forma de xerrar... Fa temps
que no ens veiem, massa temps, parlem per telèfon però no ens agrada la pantalla de l’ordinador. Fa un
cert temps jo li deia que això acabaria aviat i bé, ella, en canvi, desconfiava dels cartells acabats d’apa rèixer proclamant l’arc de sant Martí. Jo li assegurava que en un parell de setmanes tornaríem a estar
plegats. Ella diu ara que amb sort passarem l’estiu junts. Jo li dic… Les meves paraules sonen falses. Jo
ho sé i ella ho sap que tots dos sabem que no sabem com sortirem d’aquesta. Ella diu que quan ens trobarem ens abraçarem sense temps i jo li dic que em posaré a plorar.
IV
És veritat que gairebé no hi ha cotxes per la ciutat i la contaminació ha baixat a nivells espectaculars però també ho és que van molt de pressa, encara més ràpids que abans. Semblen llops amunt i avall deci dits a no deixar-se guanyar el seu territori. No són de fiar. Anem alerta.
V
En temps d’incerteses i de neguit la millor companyia és la poesia, m’ha dit l’amic, i segurament té més
raó que un sant però jo no he estat mai un bon lector de poemes, crec que sempre m’ha faltat sensibilitat i tranquil·litat per rosegar lentament els versos. Ell, per curar la meva falta, m’envia alguns matins la
foto d’un poema, d’uns quants versos. Els primers de tots, ja fa més d’un mes, van ser uns de Renée
Char que duien així: “Dans nos ténèbres, il n’y a pas une place pour la Beauté. Toute la place est pour la
Beauté.” Em van agradar els versos encara que no estava d’acord amb les majúscules de la Beauté, pe rò no li vaig dir perquè em trobava ridícul a mi mateix.
VI
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Què haurà estat de la dona que alimenta els gats del barri cada dia de l’any, Nadal inclòs; quan la van
operar va faltar a la feina molt pocs dies, tot d’una va rebre l’alta, coixejant com coixejava, va tornar a la
cita amb els animalons. També aquella altra dona menuda i prima que s’enfila cada diumenge cap a la
missa caminant a passes curtes i remenant el cap sense aturall; xiuxiueja com si parlés amb ella mateixa
o amb algú altre que no veiem, en realitat no diu res; quan surt de l’assemblea porta a les mans el full
que li han donat, s’atura, se’l mira, el torna a enrodillar i camina unes quantes passes i així va fent solità ria fins a desaparèixer.
I aquell venedor que sempre saluda pel carrer encara que no et conegui; entra als bars i restaurants oferint calcetins a l’hivern i ulleres de sol a l’estiu, pel·lícules tot l’any. Tampoc no hi és aquell home ben
plantat i de mitjana edat que cada horabaixa s’asseu al banc del carrer davant la lavanderia, cada cert
temps s’aixeca i marxa amb urgència com si hi arribés tard a alguna cita encara que no va enlloc, al cap
d’uns minuts torna a estar assegut al mateix banc, riu i parla tot sol.
I els que pul·lulen per l’exterior de la biblioteca del barri aprofitant-se de la connexió gratuïta a internet i
dels banys públics per rentar-se cada matí; t’aturen per demanar-te un xigarro o un eurito per a un cafè
amb una xerrera que no se l’acaben. Espero que tots estiguin bé, també ells són herois, un altre tipus
d’heroi.
VII
Aquests dies contemplem la mort a través dels números i de les sèries matemàtiques, fins i tot estem
contents quan els percentatges baixen o la gràfica de barres es desinfla, quina bestiesa. La mort no és
abstracta, cada mort és única, té el seu perfil, el seu regruix i les seves úniques circumstàncies. És el
pare de la veïna del qual ella no s’ha pogut acomiadar, li han dit que dilluns hi ha d’anar i que a la porta
del tanatori es podrà fer càrrec de les cendres.
És l’amic ingressat en aquell hospital de referència pendent cada vespre del resultat de les proves mèdiques i que ens té a tots amb l’ai al cor. És aquell viatge impossible per a acomiadar-se de la mare a qui
tant s’ha estimat. No, la mort ens pertany en exclusiva, és la nostra mort, és la mort dels nostres i aquell
que no l’entengui d’aquesta manera segurament s’està perdent la mateixa vida. La mort no s’exhibeix a
les vitrines.
VIII
Durant tot aquest temps ni he vist pel·lícules ni he mirat la tele, bé, la tele molt poques vegades i alguna
que altra peli per les insistències dels amics, poca cosa hi puc aportar, doncs. Si em permeteu, tan sols
unes paraules per al programa que Imprescindibles va dedicar al filòsof Emilio LLedó. Un recorregut
molt ben traçat per la seva vida des de la infantesa al Madrid de postguerra -havia nascut l’any 1927fins als nostres dies quan ha superat els noranta anys. Molt jove va partir cap a Alemanya amb sis mil
pessetes a la butxaca i sense saber alemany, aquí va començar la seva trajectòria com a filòsof, catedrà tic a diferents universitats i tota una obra consolidada.
A les imatges se’l veu bé físicament i clar, claríssim, en el seu pensament, com sempre. Vaig ser alumne
seu a la Universitat de Barcelona. Les seves classes il·luminaven, ens recomanava llegir els textos directament i deixar-nos d’apunts i resums, predicava dret, en peu, si no recordo malament i era impossible
prendre notes perquè et raptava l’atenció des del principi i no t’amollava fins que el timbre posava punt a
la classe. Ara, emèrit de moltes coses, predica contra els mòbils que immobilitzen les nostres ments i segueix demanant la revolució pendent a la universitat: la des-assignaturització. Diu que si pogués, li agradaria ser mestre, millor, Mestre.
Poques vegades he pogut assistir a classes com les seves, a una mena d’hipnosi intel·lectual i emocional
com la que ell practicava, una revolució per a les teves capacitats per limitades que fossin. Un estrany
beuratge fet de passió, verb i intel·ligència. Aquesta atracció l’he sentida molt poques vegades, amb Emi lio Lledó, amb F. Fernández Buey i potser amb Manuel Sacristán.
IX
A les xarxes circula un dibuix que imita una pintura famosa. S’hi pot veure un ordinador i una frase que
diu: Això no és una escola. Més enllà de si tornarem a les classes o no abans de l’estiu, la pregunta que
em faig és: Com encaixarà l’educació del nostre país l’experiència de mesos de classes sense la presència
física dels mestres? Quines tendències en l’aprenentatge es veuran reforçades? Sembla que les màquines
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s’estan apropiant cada vegada més de l’acte d’ensenyar i aprendre, com si la relació entre mestre i dei xeble hagués d’estar mediatitzada a la força per les màquines. Aquest mes d’abril ha fet quaranta anys
que va morir l’escriptor i pedagog Gianni Rodari, tantes vegades he trobat a faltar aquests dies el seu
llibre Contes per Telèfon, però el llibre no hi és, segurament es va perdre a un trasllat o en el millor dels
casos es troba a la biblioteca d’un dels meus fills.
A un vell quadern he trobat unes paraules seves dirigides a mestres i pares, a tots nosaltres: “N’hi ha
dues classes de nins que llegeixen: aquells que ho fan per a l’escola, perquè llegir és el seu exercici, el
seu deure, el seu treball (agradable o no, això és igual); i els que llegeixen per a ells mateixos, per plaer,
per satisfer una necessitat personal d’informació (què són les estrelles, com funcionen les aixetes) o per
posar en acció la seva imaginació. Per “jugar a”: sentir-se un orfe perdut al bosc, pirata i aventurer, indi
o cowboy, explorador o cap d’una banda. Per jugar amb les paraules. Per nedar en el mar de les paraules
segons el seu caprici.”
X
Molt personal. Quan es pugui aniré a cercar el germà i anirem a visitar la tomba dels pares llunyana
com és en el temps i en l’espai, portarem roses vermelles i els hi direm que som vius encara, repassarem
els noms i les dates per tal no els oblidi la memòria. Tornarem a partir caminant davant la mar eterna,
pacient i blava. Renovarem la promesa de tornar-hi almenys una vegada més.
XI
Com que l’espai s’ha aturat del tot, el temps sembla haver dit aquí et quedes i -malgrat Einstein- segueix
el seu camí girant a pinyó lliure com ho fa el motor del nostre cotxe quan embraguem per canviar de
marxa. Amb el temps passa allò que diuen Sant Agustí i Siri Hudvest, que és un paisatge que s’ha de
contemplar d’enfora perquè si t’hi apropes, s’esvaeix. Dit això, tinc la sensació que també jo m’he des penjat del temps físic, del temps de les coses, dels dies i les nits. Que el maleït temps va a la seva bolla i
jo en sentit contrari, de manera que hi ha dies que a mig matí ja he acabat la jornada i si la cosa s’allar ga molt berenaré amb el telenotícies vespre del dia anterior.
Abans que acabés el món anterior, els filòsofs parlaven d’una societat instal·lada en un present sense
passat ni futur, jo no hi estava d’acord perquè un present és una cosa molt seriosa, en tot cas ens hauríem atrinxerat en el moment que és una cosa ben diferent. Hi vivíem, això sí, saltironejant entre moment
i moment.
Per ocupar el temps del confinament circulen les més variades propostes. Algunes parlen de la necessitat
d’establir rutines en la nostra vida clausurada, agendes de video-conferències, lectures ben programades,
fites al llarg del dia per no deixar-se dur per la desídia, de marcar-nos objectius i recompenses pels èxits
obtinguts, d’enganyar-nos nosaltres mateixos vestint-nos com si anèssim a llocs on realment no hi anem.
Unes altres, al contrari, ens diuen d’aprofitar l’oportunitat inesperada per no fer-ne res, deixar passar les
hores mirant pelis, llegir acompanyats per un bon vi, gaudir preparant aquell menjar tan complicat que
mai havíem tingut temps de fer-nos, o d’estirar-se al llit contemplant el sostre en les seves intimitats.
També s’ha tornat a parlar per diverses raons d’aquella pel·lícula de Bergman, d’aquell cavaller tornat de
les croades i que es troba una Europa castigada per la pesta, la pandèmia que assolava el nostre continent en aquells temps, sí, aquell cavaller que jugava a escacs amb la mort…no, no l’he tornada a veure
perquè senzillament aquella pel·lícula em fa por, por de veritat, especialment l’escena final amb aquella
teringa de gent muntanya amunt agafats de la mà a punt de caure al no-res. Davant la mort, uns volien
disfrutar de la vida tot el possible, els altres pregaven i s’encomanaven a déu nostre senyor; ja ho sé, ja
sé que no és el mateix però hi ha algunes semblances que espanten.
XII
No mencionaré cap dels llibres que m’han acompanyat aquests dies. No vull trair cap d’ells ni tan sols
els que he desestimat a les primeres pàgines. Vull agrair-los els camins oberts, també els que s’han tan cat perquè això només vol dir que ells s’esperen pacientment, que encara no ha arribat el seu moment.
He aprofitat el confinament per treure’ls-hi la pols a tots ells, per tenir-los un moment a les mans, els he
olorat, he redescobert antigues dedicatòries, secrets amagats, me’ls he fet meus un altre pic. Després les
lectures han anat per on han anat, per camins pactats en profunditat i silenci entre ells i jo mateix. Res
d’original, igual que us ha passat a vosaltres.
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XIII
No vull parlar del futur però sembla que al sistema social en què vivim se li n’ha anat el món de les
mans. Floreixen arreu els articles que parlen de com serà el nostre viure quan tot això vingui a menys;
els uns diuen que sortirem reforçats en la nostra consciència solidària/planetària i que anirem a millor;
els altres diuen que s’imposaran les tendències populistes i autoritàries i que anirem a pitjor. L’altra nit
un professor de filosofia política afirmava que ens trobem a una cruïlla i que encara no sabem del camí
que prendrà el nostre món, les seves paraules em van semblar molt sensates.
No sé què us he de dir, per a un món millor, per construir un món més just es necessita una comunitat
que es posi en marxa, un subjecte col·lectiu que pensi, que s’organitzi i actuí per aconseguir la igualtat,
la llibertat i la fraternitat entre els homes, una humanitat que s’estimi el planeta. Per dir-ho ras i curt, la
memòria només es salva dins el grup.
Hem de tenir en compte que moltíssima gent necessitarà tirar endavant el petit negoci interromput, recu perar la feina al més aviat possible o lluitar perquè el mos a la seva pensió no sigui massa gran; el capi talisme no té mai un rostre amable, s’haurà de lluitar. No sé dir-vos res més perquè sóc poruc de mena i
m’imagino aquesta crisi amb en Rajoy al capdavant i em pega una bona tremolera.
L’altra nit em vaig despertar suant per culpa d’un mal son… Puntual, a les dotze del migdia en lloc de
l’esforçat i bo sant Simó apareixia n’Acebes davant la pantalla per donar-nos els números dels contagis i
… Crec que fa una bona estona que desvariejo, així que és millor deixar-ho aquí. Thomas Mann a La mort
a Venècia deia que “la solitud fa madurar també allò que és absurd, desproporcionat, capgirat i il·lícit.”
Una cosa més, avui som 25 d’abril de 2020, demà després de més de quaranta dies tancats, quina bestiesa, els menuts podran sortir una hora al dia a passejar. Tenia una molt bona botella de cava català reservada per a quan se m’acabés el confinament, però demà l’obriré al balcó i brindaré per tots els nins i
per totes les nines. S’ho mereixen!!!
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El món té una oportunitat
per sortir de la foscor,
rompre el ritme abassegador.
Hi haurà prou voluntat?
Per anar d’aquí a allà,
és sempre necessari
tan aviat haver d’arribar?
S’acaba el calendari?
Ara que la gent es mor sola.
Les guerres han hagut d’aturar.
No és el moment de repensar?
De col·locar bé la brúixola?
A quin món on volem anar?
El planeta volem destruir?
La galtada ens pot tornar.
La resposta ja és aquí...
Tenim prou capacitat,
per fer-ho tot molt millor,
treure del món la brutor
i pensar en la humanitat.
garriguer
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