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comarques

Comença la rehabilitació de l’estació
de la Seu, a punt a la tardor.

www.segre.com/comarques
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Projecten un càmping de luxe a
Mequinensa amb el pla de Mineria.
p.
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turisme campanya

Els hotelers alerten sobre la falta de personal
per treballar a la campanya turística d’estiu

Denuncien dificultats per trobar empleats per la competència de la costa i l’absència de contingents ||
El sector busca cobrir aproximadament 1.500 vacants de diferència entre temporada alta i baixa
magdalena altisent

h. culleré / x. rodríguez

❘ lleida ❘ El sector de l’hostaleria
adverteix de les dificultats per
trobar treballadors que cobreixin les necessitats de la campanya turística de l’estiu. El secretari general de la Federació
d’Hostaleria de Lleida, Ramon
Solsona, va explicar ahir que
durant els mesos d’estiu, el turisme de la costa fa la competència al de les comarques de
Lleida, cosa que no passa durant l’hivern. De fet, això va
provocar que el mes de març
passat s’assolís el rècord històric
d’afiliats a Lleida al sector de
l’hostaleria, amb 10.339 (vegeu
SEGRE del 25 de maig). Segons
Solsona, la problemàtica per
trobar treballadors es deu al fet
que el govern espanyol no obre
contingents per contractar empleats estrangers que cobreixin
les vacants. També va assegurar que malgrat que l’atur és ara
més elevat que fa uns anys, costa més trobar personal. Solsona
va afirmar que la diferència de
plantilla entre la temporada baixa i l’alta és d’unes 1.500 persones, que són les que s’estan
intentant cobrir ara per a l’estiu.
Entre els avantatges del sector
turístic de la costa, al marge de
les nòmines, hi ha la durada dels
contractes, que és més llarga, i
que “els deu ser més fàcil trobar
allotjament per als empleats”.
Una de les propostes de la Federació d’Hostaleria per la falta
de treballadors és contractar els
serveis d’empreses especialitzades. El director del Patronat
de Turisme de la Diputació, Juli

les frases

«Al ser una ocupació
temporal fa que
no sigui fàcil trobar
treballadors»
juli alegre
director patronat de turisme

«Cada any és un
gran problema i
fas com pots per
trobar una solució»
carles cortina
empresaris valls d’àneu

«La costa ens
suposa competència
els mesos de
juliol i agost »
ambròs barberà
gremi ostalaria dera val d’aran

Imatge de turistes al centre de Sort l’agost de l’any passat.

turisme rural

A Lleida hi ha 653 cases
de turisme rural amb
4.698 places, el 26% de
l’oferta a tot Catalunya
Alegre, va apuntar que “cada
vegada són més els treballadors
que es necessiten al sector” i que
el fet que es tracti d’una ocupació temporal “fa que no sigui
fàcil” cobrir les vacants. Ale-

serveis queixes

Els talls d’Agramunt, no
autoritzats però notificats
segre tàrrega

❘ agramunt ❘ Endesa va notificar l’ajuntament d’Agramunt
dels talls de subministrament
d’aquest diumenge (vegeu SEGRE d’ahir), encara que no van
ser autoritzats pel consistori,
que tampoc hi va presentar objeccions. L’alcalde, Bernat Solé,
va destacar que “la contractista
va decidir dur a terme l’actuació
sense autorització perquè la llei
ho permet, encara que sempre
s’havien acordat”. Solé va afegir

que “no van informar segons
fixa la llei, que exigeix comunicats en portals plurifamiliars
i en determinades activitats”. El
primer edil va explicar que “Endesa ha informat que es tractava
d’una actuació obligatòria en
un transformador, que ja s’ha
acabat i que no podia fer-se de
nit”. Des de l’elèctrica van explicar que “portem a terme els
treballs de manteniment per millorar el servei” i van lamentar
les molèsties.

gre va assegurar que “és positiu
tenir tanta demanda turística”
(l’any passat es va batre el rècord històric de visitants i pernoctacions), però va insistir en
la necessitat de “desestacionalitzar” el sector perquè els llocs
de feina siguin més estables i es
mantinguin durant tot l’any i no
només durant l’estiu i l’hivern.
En la mateixa línia es va expressar el president de la Federació d’Hostaleria, Josep Castellarnau, que va assenyalar que
la falta de personal és un fet que

s’ha repetit diversos anys i que
per cobrir les vacants es recorre a “personal eventual, estudiants o a les borses de treball
d’altres províncies o a l’INEM”.
El portaveu dels empresaris turístics de les Valls d’Àneu, Carles Cortina, va explicar que “és
un sector en què a la gent li costa
entrar”. Cortina va apuntar que
“l’allotjament del personal també pot ser un problema”. Així
mateix, el president del Gremi
d’Ostalaria dera Val d’Aran,
Ambròs Barberà, va assenyalar

que “no podem oferir millors
condicions que la costa”.

Trobada a Cellers
D’altra banda, Alegre va participar ahir en la trobada de les
cases de Turisme Rural, que es
va celebrar a Cellers. Alegre
va apuntar que a Lleida hi ha
653 cases de pagès amb 4.698
places, cosa que representa
el 26,5 per cent dels establiments d’aquest tipus que hi ha
a Catalunya (2.457 amb 19.580
places).

