
ENTREVISTA AL MEU GERMÀ: 
HUMBERTO REINOSO SALCAN 

 
MERITXELL REINOSO SALCAN 

 
Avui tenc l’oportunitat d’entrevistar una persona molt especial: el meu germà, 
Humberto Reinoso Salcan, policia nacional de l’Equador. 
 

 Bon dia. Com et dius i quants anys tens? 
 Hola, soc el senyor Javier Humberto Reinoso Salcan, policia nacional de 

l'Equador antinarcòtics, i tinc 33 anys. 
 A què et dediques? 
 Em dedico a controlar el microtràfic amb la Policia Nacional de l'Equador 

antinarcòtics juntament amb el meu ca anomenat Lucas, el qual està 
ensinistrat per detectar qualsevol substància subjecta de fiscalització en 
tot el territori equatorià. 

 Com et definiries? 
 Em considero un persona respectuosa, responsable i ben fidel a la meva 

institució, ja que la lluita contra el narcotràfic és el nostre mode de viure 
diari com a policia antinarcòtics de l'Equador. 

 Tinc coneixement que a l'Equador el toc de queda és l'Estat d'Alarma a 
Espanya. En què consisteix el toc de queda? 

 El toc de queda al territori equatorià és una mesura de prevenció, la qual  
té com a restricció la circulació a les vies i espais públics de tots els 
ciutadans equatorians per prevenir el contagi de la covid-19. 

 Des del teu punt de vista, què opines del toc de queda ocasionat pel 
coronavirus? 

 El toc de queda pel coronavirus és una cosa que ens crida a la reflexió, 
ja que a nivell mundial hi ha molts morts pel contagi de la covid-19, per 
la qual cosa hauríem de fer consciència i recapacitar per tenir millors 
opcions, tant amb els nostres éssers estimats, com amb els amics i 
companys de treball. 

 
 T'ha afectat el toc de queda a la teva vida laboral? Per què? 
 El toc de queda a la meva vida laboral no ha tingut major influència, ja 

que com a servidor policial hem d'estar en primera línia, estar atents i 
previnguts davant de qualsevol emergència que necessiti la nostra 
ciutadania equatoriana. 

 Com es veu afectat l'aeroport pel coronavirus? 
 L'aeroport Antonio Mariscal José de Sucre es troba afectat pel fet que a 

la terminal de càrrega internacional tot es troba desproveït de productes 
com: flors, fruites i artesanies que normalment viatgen a l'exterior, la qual 
cosa representa una gran pèrdua econòmica tant per a grans empreses 
com per al mateix aeroport. D'igual manera, els vols nacionals i 
internacionals de passatgers es troben suspesos a causa de la 
pandèmia de la covid-19, els únics vols que ara s’estan realitzant són els 
vols humanitaris. 



 Quin és el teu estat civil? 
 El meu estat civil és casat. 
 Tens fills? 
 Sí, tenc una filla. 
 Em dic Karolina Reinoso Villa, i aquesta és la meva gosseta Mia. 
 En el teu entorn familiar, com els ha afectat aquesta situació? 
 En el meu entorn familiar ens ha afectat moltíssim, ja que la meva dona 

no pot sortir a treballar a causa de la pandèmia que estem passant a 
nivell mundial, de la mateixa manera que la meva filla no pot assistir a 
l'escola a la seva institució educativa, ja que aquí a l'Equador tenim el 
toc de queda com a mesura de prevenció. 

 Com els ha afectat als teus fills el toc de queda i el coronavirus? 
 El toc de queda per la covid-19 ha afectat moltíssim a nivell nacional a 

l'Equador, ja que els nens i nenes no poden assistir a les seves unitats 
educatives, especialment la meva filla no pot estudiar amb els seus 
docents i els seus companys, per aquest motiu fins al dia d'avui es 
troben estudiat mitjançant capacitacions en línia. 

 

 I, finalment, per concloure, t'agradaria afegir una qüestió que t’inquieti o 
no t'hagi preguntat? 

 La veritat, aquesta entrevista m'ha semblat molt important, ja que amb 
això podem arribar als joves indicant-los un missatge de reflexió per 
poder comportar o ajudar altres persones que més ho necessitin davant 
aquesta pandèmia de la covid-19. Igualment agrair, senyoreta Meritxell 
Reinoso, per tenir-me en compte en aquesta entrevista. Molt amable. 
Gràcies. 

 
 Moltes gràcies per haver acceptat la meva entrevista. Ha estat un plaer 

per a mi entrevistar un policia nacional de l'Equador antinarcòtics. 
 


