NOTA EXPRÉS DEL CERCLE D’ECONOMIA DE MENORCA SOBRE LA CRISI DEL COVID-19
Quan es viu un moment històric com aquest, poques vegades s’és conscient. Els nervis
i la precipitació (individuals i col·lectives) d’una crisi tenen efectes ben coneguts en la
societat i l’economia. Uns efectes acceleradors dels problemes que volem atacar.
Des del CEM volem transmetre un missatge de confiança i de tranquil·litat. Confiança
en les nostres institucions, que han de regir (des del consens, el rigor i la informació
científica i epidemiològica) les mesures a prendre minut a minut. Confiança en un teixit
productiu i sectors econòmics, que posaran tot de la seva part per accelerar el control
del COVID-19 i minvar, en coordinació amb el sector públic, els efectes per a la
població en general. Confiança també amb la ciutadania que de forma gradual prendrà
les mesures a nivell individual i familiar que més convinguin des del punt de vista de
minimitzar el contagi del virus.
En aquest sentit donam tot el suport a la mesura excepcional de restringir l’accés a
Menorca, com a regió insular, l’arribada de passatgers via aèria i marítima, garantint el
subministrament de mercaderies.
A la vegada, el Cercle d’Economia de Menorca vol transmetre la necessària
tranquil·litat. Un estat d’ànim imprescindible en moments de crisi. Serenor per a
reconèixer la gravetat de la situació i l’impacte econòmic que a tots nivells tindrà
aquesta crisi i que les diferents administracions públiques hauran d’afrontar.
Voldríem llençar també un missatge d’agraïment i de suport als professionals del
nostre sistema de salut per la ingent tasca que estan desenvolupant per atacar aquest
virus. També agrair a tots els treballadors públics i privats, que des dels seus llocs de
responsabilitat procuren minvar els efectes del COVID-19 en la població.
Ara no són moments de comptabilitzar els danys sobre la nostra societat i economia.
Ara són moments de treballar tots junts des de la responsabilitat i tranquil·litat per
minimitzar el contagi del virus i atenuar al màxim els seus efectes al llarg de les
properes setmanes .
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