
 

Hble. Sra. Alba Vergés i Bosch 

Som gent de la Terra Ferma, una Federació d’associacions de Comerciants, una 

zona molt potent de Lleida, amb més de 400 establiments comercials, grans, 

petits, mitjans... treballem, respectem les normes, i així ho hem fet i demostrat 

fins ara… El 13 de març ens vam angoixar, com tothom clar!, perquè ens 

tancaven, perquè ens obligaven a deixar de banda tot allò pel que hem treballat 

fins ara. Alguns veien passar la temporada de vendes més fortes sense poder 

fer res, ens confinaven... i aquells petits, mitjans, grans establiments es 

quedaven buits, sense vida, amb un futur incert. 

Posaven una reixa al davant, prohibit entrar, prohibit atansar-se, #quedatacasa 

deien, com si fos tan fàcil, però ho vam fer, vam passar més de dos mesos 

tancats, preocupats, neguitosos. No sabíem que passaria, ningú ho sabia, al 

menys nosaltres no, i encara que sabem llegir entre línies, vam voler pensar que 

això ens agafava d’imprevist a tots i vam voler creure que totes aquelles ajudes, 

ERTOS, realment ens ajudarien,... Que il·lusos vam ser! 

Fa poc ens vam tornar a il·lusionar, iniciàvem amb molta cura l’etapa de les fases, 

vam aconseguir tornar a la nova normalitat. Els dies anaven passant, i l’Eix 

Comercial de Lleida posava tot de la seva part per a què aquella nova normalitat 

fos el més “normal” possible. Gel de mans, desinfectant, mascaretes, guants, 

distancia social, semblava que la vida tornava a la ciutat, a la nostra zona 

comercial, a aquells establiments buits, però es veia vindre la trista noticia... 

confinen el Segrià. 

Arribats a aquest punt, les circumstàncies ens fan deixar de creure, el que llegim 

no ens agrada, i ens sentim cansats perquè ens hem adonat que han jugat amb 

nosaltres. Si la situació actual no millora ens confinaran a tots a casa, haurem de 

tancar?  

No som una comarca molt turística esta clar, no tenim una Sagrada Família per 

exemple, però si un monument únic al món com la Seu Vella. Molta riquesa per 

nosaltres, poca potser pel sector turístic. No som un Barcelona, un Girona, un 

Tarragona, som lleidatans i lleidatanes amb orgull i estem cansats d’aquest joc. 

No ens creiem res del que vostè i els seus companys ens volen fer creure, ja no. 

Ens sentim enganyats, ensarronats, titelles d’un estat, d’un govern que ha 

polititzat la situació com mai, que ha amagat dades, que parlava mentre sabia 

que ens estava enganyant. Això no és un joc Consellera Vergès, això és la vida 

real de molts petits comerciants que es troben al límit de les seves possibilitats. 



Ens han portat gent de fora a l’engròs, sense permisos, sense cap mena de 

control, sense fer proves. Ens diuen que estan infectats i algú ha fet alguna cosa? 

No! Tenim por i amb raó. Por a les decisions que prendran a partir d’ara que ja 

ens tenen tancats com a ratolins en un laboratori.  

Per vostè serà segurament salvaguardar la salut de tots els segrianencs, 

GRÀCIES!, però per nosaltres el significat serà ben diferent. Establiments 

tancats dels quals més d’un 50% no tornaran a obrir, dades ben confirmades 

Consellera Vergès, nosaltres no juguem amb els números. Treballadors i 

treballadores al carrer, potser pensarà en els ERTOS ara mateix, nosaltres no, 

no tenim ganes de riure. Sap quanta gent encara no ha cobrat? Ho sap? Parlem 

del mes de març, abril, maig, juny... juliol...  

A Lleida Consellera Vergès, volem treballar, volem temporers amb òptimes 

condicions, que se’ls ajudi, que se’ls cuidi. Volem obrir els nostres negocis, 

inconscients n’hi ha a tot arreu. Tancar-nos a casa no solucionarà el problema. 

Confinin a tots els que estiguin malalts, facin més proves Consellera Vergès, 

PCR, Serologies, tanquin els cercles dels positius, familiars, amics i això amb 

més proves.  

No ens faci pagar per totes les males decisions preses, perquè, de ser així, sobre 

la seva consciència i sobre la de tot el seu partit, caurà la responsabilitat de la 

crisi econòmica d’una petita ciutat, que l’únic que vol es treballar. 
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