ENTREVISTA A JOSÉ OLIVES
MATÍAS OLIVES LUPIÁÑEZ
Avui entrevistarem un treballador que, com molts, actualment està vivint la situació del covid-19 des
de la feina; xerrarem amb ell amb l’objectiu d’aprendre sobre les experiències de la gent que, malgrat
tot, ha de seguir treballant fora de casa.
-M’agradaria començar l’entrevista amb una pregunta molt simple per a presentar-te: Qui ets i
quina és la teva feina?
-Bon dia, jo soc en José Olives, però abans de començar amb l’entrevista m’agradaria donar suport i
ànims a tota la gent, ja que esteim patint una situació molt complicada.
Com he dit abans, soc en José, pare de tres fills i visc a Menorca, soc el propietari d’una copisteria
anomenada Clips, situada a Maó, la capital de Menorca.
-Ara que ja sabem qui ets i quina és la teva professió: Actualment la teva botiga està oberta? Si
és així, quines mesures preneu?
-Sí, actualment tenc la botiga oberta, ja que segons la llei les botigues que venen premsa poden obrir;
encara així, tenim unes quantes mesures. En primer lloc, només treballo jo, és a dir, les meves dues
empleades no venen a fer feina; en segon lloc, he fet diferents adaptacions a la botiga per augmentar la
seguretat, com per exemple adhesius al terra marcant una separació entre les persones que fan cua i,
en tercer lloc, faig una neteja diària amb lleixiu per intentar desinfectar la botiga. A part, l’horari s’ha
reduït a només els matins.
-Veig que encara que hagis obert et prens seriosament la situació, ja que estàs en “contacte”
amb la gent: Com es pren la gent les normes?
-Sí, jo intent fer el possible per evitar els contagis de la gent que ve a la botiga.
Em sembla una bona pregunta la que m’has fet, ja que pens que s’ha de xerrar d’això. Jo diferenciaria
dos tipus de persones. Per un banda, hi ha la gent que es pren molt seriosament la situació i respecta
molt les normes i, d’altra banda, hi ha la gent mal educada que no les respecta i moltes vegades he de
renyar, i crec que tothom que treballi actualment estarà d’acord amb jo.
-A continuació vull que ens diguis de l’un al deu com ha afectat la situació al teu negoci.
-Jo diria que la pandèmia més o menys m’ha afectat en un set. Pens que encara que hagi de treballar jo
tot sol i només obri la botiga al matí, he tingut la sort de poder treballar, ja que em fic a la pell de la
gent que té un negoci tancat durant aquest període i em sent molt afortunat.
-Tens tota la raó, dins del que cap, tens sort.
Per acabar l’entrevista m’agradaria que ens donessis la teva opinió i la teva proposta per
afrontar la crisi que vindrà després d’aquesta etapa.
-En la meva opinió, la crisi que vindrà serà bastant forta ja que s’hauran de prendre moltes mesures als
comerços de tot tipus que reduiran notablement els beneficis.
Si hagués de fer una proposta per “solucionar” la crisi diria que entre tots ens hem d’ajudar, i sobretot
hem de donar suport al producte i al comerç local més que mai, ja que, per exemple, aquí a Menorca,
ens veurem molt afectats amb la manca de turisme, perquè molts dels comerços viuen d’aquest.
-Bé, José, pens que has respost molt clarament a les preguntes i et vull donar les gràcies.
-Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.

