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Netegen sense el suport 
de bufadors ni de vehicles 
per no aixecar pols i ho fan 
a primera hora per quedar 
menys exposats al virus. Tot 
i això la brigada de neteja 
de Balaguer està cada dia     
a peu de carrer.

BALAGUER
F. GUILLAUMET
Frank Ferrer és escombraire. For-
ma part de la brigada de nete-
ja de la Paeria de Balaguer. Des 
que va començar la pandèmia, la 
dotzena de persones de l’equip 
surten en torns alternatius a ne-
tejar els carrers de la capital de 
la Noguera. Ho fan de sis a nou 
del matí perquè és l’hora que hi 
ha menys gent. “Ens ho recoma-
nen per exposar-nos el mínim al 
virus”, explica Ferrer, que està 
acostumat a recórrer Balaguer de 
punta a punta i de parlar amb la 
seva gent, una gent que ara viu 
amb incertesa la pandèmia.

Des que va començar l’Estat 
d’Alarma la metodologia de nete-
ja ha canviat. El Fran Ferrer porta 
l’escombra, la pala, el rasclet i el 
carro. Buida papereres i treu la 
brossa del carrer però ho fa sen-
se el suport del bufador i del ca-
mió que els acompanyava. “Es fa 
així per intentar aixecar el menys 
pols possible i per evitar expandir 
més el virus en cas que fos al ter-
ra”, explica Ferrer. La seva és una 
feina que té contacte diari amb 
el carrer i per això treballa amb 
guants, mascareta i un desinfec-
tant amb el que es renta les mans 
després de buidar les papereres. 
Potser per la pròpia feina que fa, 
el Frank Ferrer és conscient de 
la importància de la higiene en 
aquests casos. “Tinc dos filles i a 
l’arribar a casa el primer que faig 
és treure’m la roba, posar-la a la 
rentadora i dutxar-me”. D’altra 
banda explica que no li té por al 
coronavirus (en tot cas respecte) 
i afirma que el fet de no tenir cap 
patologia prèvia li fa pensar que 
el podria “vèncer”.

El fet d’estar al carrer cada ma-
tí també el converteix en espec-
tador privilegiat d’una ciutat que 

es desperta cada matí amb els ve-
hicles de la brigada desinfectant 
l’entorn de residències, farmàcies 
i botigues d’alimentació. En defi-
nitiva, els establiments autorit-
zats a obrir. Tot i això es queixa de 
determinades actituds incíviques. 
“Cada matí plego del terra de vint 
a trenta parells de guants i mas-
caretes”. Afirma que això acostu-
ma a ser habitual a l’entorn dels 
centres comercials i fa una crida a 
la ciutadania perquè se’ls guardi i 
els llenci a casa o perquè els tiri a 
la paperera. “Als guants ja utilit-
zats també hi pot haver el virus”, 
afirma Ferrer.

De la gent que es troba pel car-
rer n’extreu també una conclusió. 
“Tothom té ganes que s’acabi ai-
xò del confinament”. Tot i això 
afirma que hi ha preocupació. 
“Hi ha gent que té por d’agafar 
el virus i morir-se”, un temor que 
afirma que persistirà fins que no 
hi hagi una vacuna. “Altres, autò-
noms o amb negocis tancats, es 
lamenten de la situació econòmi-
ca que quedarà”, explica Ferrer 
després d’afirmar que hi ha molta 
gent que “no se’n podrà sortir”.

A l’hora de fer aquesta entre-
vista el Frank Ferrer es prepara 
per anar a treballar. Són les dos 
del migdia i poc després ha d’anar 
a la Plaça Mercadal amb tres 
companys més a netejar la bros-
sa que hi ha quedat després d’un 
dissabte de mercat. Més ben dit, 
d’un succedani de mercat on no-
més hi ha un grapat de parades 
d’alimentació separades i a molts 
metres de distància. A diferència 
d’un dissabte normal netejaran 
a mà, amb l’escombra i sense el 
suport de màquines per no aixe-
car pols. Frank Ferrer es mira amb 
certa recança la instantània que 
deixa el coronavirus al Mercadal 
des de fa un mes (molt diferent 
del lloc de trobada en el que es 
convertia cada setmana). El rei 
Pere I va concedir el privilegi de 
fer mercat l’any 1211 i des de lla-
vors s’ha celebrat de forma inin-
terrompuda. “És una pena per-
què Balaguer i moltes botigues 
viuen del mercat del dissabte”. La 
realitat, però, supera la ficció.

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

Agents Rurals 
desinfecten 
alguns pobles 
del Pallars
Durant el dia d’ahir els Agents 
Rurals i el Grup Especial de Pre-
venció d’Incendis Forestals van 
seguir amb la seva campanya 
de desinfecció d’algunes zones 
de nuclis petits arreu de la de-
marcació. 

Ahir es va procedir a la des-
infecció als Pallars Subirà i Jussà 
dels municipis i pobles de Aran-
sis, Sant Joan de Vinyafrescal, 
Tremp i Sort. FOTO: Agents Rurals / Es van desinfectar sobretot nuclis petits

“Cada matí plego del terra de vint a trenta 
parells de guants i diverses mascaretes”
Frank Ferrer, escombraire de Balaguer, diu que ara es treballa 
sense el suport del bufador i del vehicle per no “aixecar pols”
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