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Opinió

El que no se soluciona sobre les persones temporeres a Lleida
Totes les lleidatanes i lleidatans ens sentim sempre molt orgullosos de la qualitat
de la nostra fruita dolça. Totes les persones residents habituals o esporàdiques de
la comarca del Segrià hem estat sempre
conscients del fet que la nostra és una de
les comarques més riques agrícolament.
En qualsevol racó del Segrià és fàcil trobar
parcel·les de tota mena de fruiters, sobretot pereres, pomeres i presseguers. I és
que tres quartes parts del nostre territori
és conreat.
Sabem que la collita porta molta feina,
sobretot durant la campanya estival que
és quan es cull la fruita, i que els pagesos lloguen gent perquè duguin a terme
aquesta tasca. L’any passat ja vam viure
una situació dantesca amb totes les perso-

La solució a la situació de
les persones temporeres és
la creació d’un alberg
municipal i la implementació
del pla integral d’acollida

nes que venien a treballar a la campanya,
amb campaments als carrers i les places de
la ciutat (sobretot a la Plaça del Seminari).
Vam aconseguir el compromís per la Paeria
que se solucionaria el conflicte per garantir un sostre en condicions per a aquestes
persones treballadores. Més enllà de les
condicions laborals que pateixen, algunes
de les quals tendeixen al semiesclavatge
tal com han denunciat aquest estiu molts
d’aquests treballadors, i que des de la Paeria i altres institucions haurien de posar fil
a l’agulla per eradicar aquestes pràctiques,
creiem que és de vital importància garantir
l’accés a un habitatge en condicions durant
la temporada de fruita. I això passa per la
creació d’un alberg municipal.
Malgrat la bona feina dels tècnics municipals del pla d’inclusió per vetllar per
aquesta opció, veiem que hi ha una manca de voluntat política per l’ajuntament, ja
que continua havent-hi treballadors que
es troben en situació de sense llar i els serveis socials i les entitats del tercer sector
continuen acollint les persones que treballen i no disposen de sostre i recursos, o
també es donen casos de sobreocupació
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en pisos del centre històric.
Creiem urgent que la Paeria trobi una solució urgent a la situació de les persones
temporeres a la ciutat i això passa per la
creació d’un alberg municipal i la implementació del pla integral d’acolliment al
qual es va comprometre l’estiu passat,
durant les trobades dels col·lectius que
ens vam implicar, i que encara no s’ha fet
efectiu.

Un millor servei de neteja a la ciutat de Lleida
El servei de recollida d’escombraries i
neteja viària constitueix, juntament amb
el servei de transport públic urbà, l’enllumenat i el subministrament d’aigua, els
serveis bàsics de la ciutat que actualment
es troben externalitzats. Per aquest motiu
i per valorar la eficàcia i l’eficiència dels
serveis s’han encarregat unes auditories.
Al Ple de juny, la Paeria va aprovar una
millora en el servei de neteja a la ciutat i
que hauria de servir per acabar les queixes
que hi ha actualment.
Però aquesta millora no serà gratuïta.
Malgrat l’aprovació d’una pròrroga de dos
anys, després de 10 anys de concessió, els
nous serveis i inversions proposats suposaran un increment econòmic del contracte de 1.502.525 euros anuals. D’aquest
increment, 823.912 euros corresponen a
modificació de contracte i 678.613 euros,
a la seva actualització. Total increment període de pròrroga 2,5 milions d’euros.
S’aprofita la reducció del cànon, fruit de
l’estalvi en les amortitzacions, i en lloc de

pagar menys se’ns ofereixen serveis nous
per continuar pagant el mateix, és a dir,
12,3 milions d’euros l’any. Així doncs, del
cànon previst a l’inici del contracte fa deu
anys acabarem pagant més de 16 milions
d’euros més en modificacions respecte al
contracte inicial. S’opta en definitiva per
mantenir un cànon a canvi d’introduir millores en la contenerització, l’increment de
la ràtio de contenidors per habitant en les
fraccions de selectiva, la implantació d’un
nou sistema de recollida comercial porta a
porta per a grans productors i l’increment
de la neteja viària en dies festius.
De moment, es reorganitza la neteja i
la recollida de la ciutat amb un seguit de
mesures que, atenent els anys de conces-

És necessari millorar el
sistema de recollida i la
neteja viària a la ciutat però
sense que aquesta representi
un increment en el cost del
contracte

Dolors López

sió i la posterior pròrroga del contracte,
haurien d’haver estat ja introduïdes sense
un increment dels costos que inevitablement acabaran repercutint en el ciutadadà per mitjà dels seus impostos.
El Grup Municipal del Partit Popular
creu que totes les millores són positives,
però el que cal és un debat serè i profund
sobre el model de servei de neteja i recollida que volem en el futur per a Lleida.

Ajuntament de Lleida • La Paeria
PAERIA, LA, 1/7/2016, PAERIA, p. 21 / Fons Ajuntament de Lleida / Arxiu Municipal de Lleida

21

