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COMARQUES

La neu no dóna treva ni al maig
i frena el desglaç
p.

www.segre.com/comarques
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Demanen mantenir la condemna per
al caçador que va matar un agricultor
p.
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TURISME OCUPACIÓ

L’hostaleria preveu un dèficit de tres-cents
treballadors per a la campanya d’estiu

Els contractes creixen a Lleida un 3% respecte a l’any passat però hi ha dificultats per trobar assalariats
qualificats || La patronal lleidatana confia que a l’agost se superin els 10.400 ocupats
E. FARNELL

❘ LLEIDA ❘ El sector de l’hostaleria
a Lleida preveu un dèficit d’uns
300 treballadors per a la pròxima campanya d’estiu. El sector
ultima les contractacions per
als propers mesos, que respecte
a l’any passat han augmentat
un 3%, i confien que a l’agost,
el mes amb més ocupació, se
superin els 10.400 treballadors,
dels quals 1.700 són temporals.
L’any passat es van superar els
10.000.
Des de la Federació d’Hostaleria de Lleida asseguren que
serà difícil cobrir tota la demanda i hi haurà problemes per trobar treballadors qualificats. El
president de la Federació d’Hostaleria, Josep Castellarnau, va
dir que no hi ha una sola causa
sinó que són diverses. “El cert és

ALTERNATIVES

Problema endèmic que
abans de la crisi es resolia
recorrent a treballadors
estrangers
que no s’aprecia cap estratègia
per afrontar el repte més important que té el sector a sobre
de la taula.”
L’ocupació ha anat creixent
al voltant del 4% en els últims
anys, tot i així, “aquest estiu faltaran uns 300 treballadors per
atendre la campanya”, va dir.
Aquest dèficit és un problema
endèmic dels hotelers que fa deu
anys, abans de la crisi, recorrien

EN PRIMERA PERSONA
TALARN EXPERIENCE

“Busquem un cuiner
amb experiència i
de moment és
impossible”
n Els titulars del Bar-Restaurante Lo Quiosc de Tremp
expliquen la dificultat que
tenen per trobar un cuiner
amb experiència que pugui
afrontar el dia a dia del restaurant. La Sònia, una de les
propietàries, va assegurar
que no hi ha continuïtat i
molts “volen treballar amb
unes condicions impossibles”, va dir. “Hem buscat
molt, fins i tot a Barcelona
però és preocupant perquè
no trobem ningú. Tampoc
especialistes a fer còctels,
una cosa que ens sorprèn
perquè oferim bones condicions d’horari i de sou”, va
dir la Sònia.
a treballadors estrangers, una
cosa que ara no és possible. “La
majoria prefereixen buscar primer una feina a qualsevol destinació costanera”, va dir.
El gerent de l’entitat, Ramon Solsona, va destacar que
la manca de professionals no
afecta només l’hostaleria, hi
ha altres sectors (metalúrgia,
transport o forners) que tenen
les mateixes dificultats, especi-

X. SANTESMASSES

La Sònia, una de les titulars de Lo Quiosc de Tremp, amb un cambrer de sala.

alment quan es tracta de treballs
estacionals. Molts establiments
de les comarques de Lleida, tant
del pla com del Pirineu, passen
actualment per una situació
“desesperant” a la recerca de
professionals.
De fet, quan la situació econòmica millora, la dificultat per
trobar treballadors també creix
i és complicat competir amb altres alternatives.

DADES

1.700

3%

PROFESSIONALS

MÉS DE CONTRACTES

És el nombre de persones amb
contracte temporal en el sector
de l’hostaleria a Lleida.

És l’increment de contractes previst respecte a l’any passat, quan
es van superar els 10.000.

JORNADES AGRÍCOLES

Tura reivindica a Cervera el paper de les
cooperatives en la cultura democràtica

La intervenció de Montserrat Tura.

❘ CERVERA ❘ La política i exconsellera de Justícia Montserrat Tura
va reivindicar ahir a Cervera el
paper de les cooperatives agrícoles en la cultura democràtica
catalana. Tura, autora del llibre
República pagesa, va apuntar a
l’acció de la Unió de Rabassaires com a “element clau per a la
consolidació del Govern d’ERC
el 1931 i en la consecució de la
República”. Va dir que en la societat de la primera meitat del
segle XX, en la qual més del

80% dels votants depenien del
camp, la seua tasca en la creació de sindicats i cooperatives
va ser clau en la gestació dels
projectes proclius al catalanisme. Va explicar que aquests ens
estaven inspirats en projectes
solidaris davant l’opressió dels
terratinents i en el suport a les
polítiques d’esquerres i republicanes, i va manifestar que
van ser determinants perquè
ERC guanyés les eleccions catalanes. Per a Montserrat Tura,

“la història els ha oblidat, si bé
les seues reivindicacions tenen
plena vigència”. Montserrat Tura va inaugurar ahir a Cervera
les jornades de Sant Isidre dedicades al sindicalisme agrari que
organitza Unió de Pagesos. Van
intervenir-hi també l’històric
dirigent d’UP Pep Riera, que
va parlar del sindicalisme en la
transició; el coordinador d’UP,
Joan Caball, i Josep Carnicer,
membre de l’executiva de la Pagesia Gran d’UP.

