“Tot i no treballar i trobar-nos en Estat d’Alarma, les
despeses continuen sent quasi les mateixes que quan
treballàvem”
LAURA TROITIÑO MARÍN
En aquesta entrevista li faig preguntes sobre la seva situació a la meva mare, Belén Marín, que s´ha
vist molt afectada a nivell laboral com a autònoma a causa de la declaració de l’Estat d’Alarma .
Has hagut de deixar de treballar degut a l’Estat d’Alarma?
Sí, ja que el meu negoci no és de primera necessitat i, per tant, el meu treball és prescindible en
aquesta situació que ens trobem.
Com has pogut pagar als treballadors i mantenir el negoci durant aquest període de temps?
He sol·licitat i m’han concedit un ERTE, pel qual no he hagut de pagar a les treballadores. El negoci
l'he mantingut amb els meus estalvis, ja que, tot i no obrir, hi havia moltes despeses com la llum, les
assegurances, el lloguer del local, factures...
Quan creus que podràs tornar a obrir el teu negoci?
Confio que, si tot va bé, pugui tornar a obrir el meu negoci a mitjans de maig, veient que el Govern ja
està prenent mesures per començar a tornar a la normalitat.
En general, s’ha vist molt afectat el teu sector?
Sí, però no ha estat el sector més perjudicat, ja que seguíem tenint encàrrecs, sobretot per fer
mascaretes, tot i que la majoria de negocis del meu sector no tenen botigues online i, per a
nosaltres, és difícil realitzar aquests tipus de compres, raó per la qual hem perdut un noranta-cinc
per cent de compres.
Com preveus el moment de tornada al treball?
M'imagino que seran menys hores al dia del que era habitual per mi abans i es prendran mesures
per evitar la propagació del virus com la distància entre clients, mascaretes i guants.
Creus que aquesta situació d’Estat d’Alarma t’afectarà molt econòmicament?
Sí, perquè enguany no hi haurà quasi turisme i molta població de Menorca que viu d’aquest sector
no tindrà feina i això repercutirà en mancança de feina i d'ingressos, per la qual cosa la gent
consumirà menys béns i serveis en general.

