
ENTREVISTA A… NURI I FRANK 

“En aquesta situació 
el pitjor és no poder 
veure la família i els 
amics” 
 
DAVID PREVI PÉREZ 
 
Entrevistarem a una familía per a què ens expliquin com ha afectat el confinament a les seves vides. La 
Nuri i el Fran són una parella que viuen a Maó i tenen dos fills: na Sienna, de 6 anys i n’Aritz, de 2. La Nuri 
treballa en una farmàcia i en Fran treballa en una agència de viatges i aquests dies han vist com la seva 
vida canviava radicalment degut a la COVID-19. 
 
A CASA 

Com ha afectat a la vostra família el confinament?  

Hem vist com el dia a dia canviava. El que ens ha afectat més ha estat el fet de quedar-nos 
tancats; se’ns ha fet pesat i dur. 

Qui ha patit més això d’estar tancat?  

Els que han patit més han estat els nens i en Frank, ja que jo havia de sortir cada dia a treballar i 
no ho he notat tant. 

Què és el que més trobeu a faltar?  

El que més trobem a faltar és la vida social; no poder veure els amics ni la família. Les 
videoconferències són una mica tristes. 

Quina valoració positiva podeu treure d’aquesta situació?   

La valoració positiva que hem pogut treure d’aquest moment complicat ha estat passar més 
temps amb la família; reinventar-nos de manera que els nens ho pateixin el mínim possible. 

Els vostres fills encara són petits i no saben prou bé el que està passant al món, però 
supòs que us han fet algunes preguntes. Com ha anat a l’hora d’explicar-los la situació i 
dir-los que no poden sortir? Com van reaccionar?  

Ha estat difícil, ja que na Sienna ha fet moltes preguntes, però hem intentat conscienciar-los, és 
a dir, hem intentat que entenguin que han de respectar les normes d’higiene i de seguretat a 
l’hora de sortir. Ens ha costat que no abracin els avis o cosins quan els han vist. 

A LA FEINA 

Com ha canviat la vostra feina?  

Fran: La meva feina ha canviat molt, de fet, l’empresa s’ha acollit a un ERTE i de moment 
continuo a  casa.  

Nuri: En el meu cas ha canviat molt; sobretot el tracte amb els clients, al aplicar les normes de 
seguretat, portem mascareta i guants, no ens podem atracar a veure els clients, mantenim una 
separació de més d’un metre... 



A pesar de tot, Nuri, et sents contenta del treball que has fet fins ara?  

Sí. El que més recompensa és ajudar en tot el que podem a la gent en una situació tan difícil 
com aquesta. 

Tu que has hagut d’atendre gent amb COVID-19. Quines mesures has prest per mantenir  
la teva família al marge?  

Just arribar a casa, abans d’entrar em desinfect les mans, i em canvii la roba. 

Heu hagut de fer canvis a la feina: d’horaris, d’infraestructures...? 

Sí, hem hagut de fer un passadís per als clients. I també tenim una part blindada on anem els 
treballadors per garantir la nostra seguretat. 

I la gent, col·labora?  

N’hi ha que sí, però com no els han explicat prou bé el que passa al món, n’hi ha que es fiquen 
molt nerviosos i no saben com actuar. 

Com creieu que canviarà la vostra vida d’ara endavant?  

Tenint fills haurem de fer vida normal, tot el normal que sigui possible, però serà difícil deixar de 
pensar en el que està passant avui en dia. 

 
 


