
La població pren mesures 
per evitar el contagi 
durant una de les poques 
activitats que els permet 
sortir al carrer durant 
el confinament: Anar a 
comprar.

Des de que es va declarar l’estat 
d’alarma al país, moltes persones 
només surten de casa per anar a 
comprar. El que abans era una ac-
tivitat quotidiana, s’ha convertit 
en un moment assenyalat dins la 
rutina del confinament. 

A Rosselló del Segrià, les bo-
tigues han notat un augment de 
clientela aquests dies, “la gent 
compra més i compra més a les 
botigues del poble, ja que no 
poden anar als supermercats de 
Lleida”, explica, en declaracions 
a LA MAÑANA, Olga Fontanet, 
copropietària d’un supermercat 
del municipi. 

A Queviures MEB, un altre dels 
establiments que queden oberts 
aquests dies a Rosselló, repartei-
xen guants a tots els clients des 
de l’inici de la crisi, “la majoria de 
la gent que ve a comprar ja por-
ta guants o mascareta, però si al-
gú no en porta li donem un dels 
nostres, per la seguretat de tots. 
També intentem que no es facin 
aglomeracions i que la gent res-
pecti les distàncies de seguretat”, 
explica la propietària Montserrat 
Esteve. 

Una de les seves clientes, 
Marta Fernández, que aquests 
dies assegura “no sortir de casa 
sense guants”, reconeix que “no 
tinc por d’anar a comprar, però 
sempre tenim aquests neguit de 
si per qualsevol cosa et pogues-
sis contagiar”. Aleix Jové, un al-
tre veí de Rosselló, també explica 
que els seus hàbits a l’hora d’anar 
a comprar han canviat durant 
aquests dies: “Ara sempre prenc 
precaucions, no només al anar 
a comprar, sinó al tornar a casa 
també em desinfecto i em canvio  
de roba per si pogués portar el vi-
rus a sobre”.

A casa de la família Seuma en-

cara van més enllà i “no només 
portem mascareta i guants, si-
nó que deixem el que comprem 
uns tres o quatre dies a baix de 
casa per si el menjar portés al-
guna resta del virus. Segons ens 
han dit, és el que tarden en des-
aparèixer les toxines”, explica en 
Joan, el fill petit de 18 anys i que 

aquest dies fa la compra per tota 
la família: “també compro el que 
necessiten els meus avis, així no 
han de sortir de casa, ja que són 
un col·lectiu de risc”.

En el cas de les persones grans, 
amb malalties cròniques o altres 
casos de risc, els compradors en-
cara són més curosos alhora de 

sortir de casa per anar a comprar. 
Aquest és el cas de la Margarita 
Sales, “jo sóc part d’un col·lectiu 
més vulnerable davant del virus a 
causa d’una malaltia crònica, per 
tant intento sortir poc i quan ho 
he de fer extremo al màxim les 
precaucions”, el seu marit, en Jo-
sep Lluís Escuer afegeix “hem de 

ser doblement curosos, fins i tot 
quan vaig a treballar jo sol, ja que 
soc pagès, em poso mascareta i al 
tornar a casa em desinfecto tot... 
No ens podem relaxar” 

Els gerents de les botigues i es-
tabliments que segueixen oberts 
durant l’estat d’alarma coincidei-
xen en que la majoria de la clien-

“Sempre tenim cert neg uit al sortir a comprar”
La crisi del Covid-19 ha alterat els hàbits de molts compradors, 
tant en les mesures de precaució com en els productes comprats
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El confinament no només ha 
canviat la manera en que la ciu-
tadania va a comprar, sinó que 
també ha afectat al que com-
pren. Després de la voràgine 
dels primers dies de confina-
ment, on el paper de vàter va 
ser el producte estrella, aquests 
dies la tendència ha virat cap a 
altres necessitats: “Ara molta 
gent es fa el pa a casa o fa re-

bosteria, sobretot si tenen nens 
a casa, per això la farina està 
molt buscada. Aquests dies en 
prou feines ens dura un dia als 
prestatges i de seguida n’hem 
de tornar a demanar” explica 
Montserrat Esteve de Queviu-
res MEB. 

Esteve també reconeix que 
“fa dies que ja no arriben ni 
guants ni gels desinfectants, de 

Els botiguers destaquen el 
tabac i la farina com uns dels 
productes amb més demanda

seguida es van esgotar” i que ara 
la gent ja opta per “fer-se les seves 
pròpies mascaretes i intentar tro-
bar aquests productes en altres 
llocs”. Segons els ha informat el 
proveïdor, aquests productes ara 
es destinen al personal sanitari i, 
de moment, no preveuen que en 
tornin a subministrar a curt termi-
ni. Tot i així, assegura que la res-
ta de productes i aliments “arri-
ben amb certa freqüència” i que 
de moment no hi ha cap perill de 
desabastament.

La botiga Fontanet de Rosselló 
també actua com a oficina de lo-
teria i estanc. Des del passat 15 de 
març, a causa de l’estat d’alarma, 

la Loteria Nacional està aturada i 
segons la propietària de l’establi-
ment Olga Fontanet “ara mateix 
no tenim cap novetat i no ens han 
dit quan es tornarà a fer loteria”. 

El servei que si que es segueix 
oferint, i de fet ho fa a ple rendi-
ment, és el de l’estanc. Segons les 
propietàries, el consum de tabac 
i productes associats s’ha incre-
mentat notablement, Fontanet ho 
atribueix a que “la gent ara està 
més hores a casa sense fer res i, a 
més, alguns estancs dels voltants 
han limitat els seus horaris d’aten-
ció al client, pel que aquí hem 
notat que ve força més gent que 
abans”.



tela va a comprar protegida i es 
pren seriosament les mesures 
de precaució, segons Olga Fon-
tanet “alguns venen només amb 
guants, altres amb mascareta, al-
tres potser amb res, però qui més 
qui menys porta alguna cosa per 
protegir-se”. Montserrat Esteve 
també recorda que “la gent està 

cada vegada més conscienciada, 
al principi alguns no hi donaven 
massa importància, però ara gai-
rebé tothom pren mesures” i afe-
geix “si els clients tenen cura i in-
tenten no posar-se en risc, és bo 
per ells i també pels botiguers, ja 
que nosaltres també estem a pri-
mera fila cada dia” 

“Sempre tenim cert neg uit al sortir a comprar”
FOTO: L.M./La majoria de clients prenen mesures contra el contagi

Les botigues de Rosselló 
reparteixen a domicili 
durant el confinament
Rosselló
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El passat 30 de març l’Ajunta-
ment de Rosselló va publicar 
un llistat dels comerços que 
aquests dies de confinament 
ofereixen servei a domicili. En 
total són cinc els establiments 
alimentaris que s’han sumat a 
la iniciativa coordinada des del 
consistori: Els supermercats 
Coaliment, Fontanet i Queviu-
res MEB, la pastisseria Mar-
qués i el forn de pa Giribet. 

Tot i que la majoria ja oferi-
en aquest servei des de l’inici 
de l’estat d’alarma o fins i tot 
abans, les sol·licituds per fer 
la compra a domicili han aug-
mentat notablement des de la 
publicació del llistat de l’Ajun-
tament, sobretot entre “gent 
gran o malalta que no es vol 
arriscar a sortir o pares amb ca-
nalla petita” expliquen els co-
merciants rossellonins. De fet, 
algunes de les botigues de la 
llista, com és el cas del forn Gi-
ribet, han optat per portar el pa 
a casa només a persones grans 
o col·lectius de risc.

FOTO: L.M. / Joves del municipi fan la compra per persones grans o de risc

FOTO: L.M / Cinc establiments ofereixen serveis a domicili
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A diferència d’altres pobles de 
la demarcació, a Rosselló no s’ha 
organitzat cap iniciativa d’associ-
acions o grups de joves per por-
tar menjar o medicaments a ca-
sa de qui ho necessiti, però des 
dels establiments alimentaris 
del poble, coincideixen en que 

si que són força els joves, volun-
taris, familiars o amics que s’ofe-
reixen a fer la compra pels qui no 
poden sortir de casa i així evitar 
que pugi el nombre de contagis, 
el qual ara mateix és de 7 posi-
tius en aquest municipi del Se-
grià de 3.000 habitants.

Alguns establiments ofereixen guants als seus clients
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