14

Segre
Diumenge, 29 de maig del17108
2022

comarques

turisme reclamacions

fires cervera
x. santesmasses

segre

Imatge d’un moment de la PonentFest ahir a Cervera.

La PonentFest cita
més de 30 expositors
Turistes en una de les terrasses de Sort durant la campanya d’estiu.

L’hostaleria exigeix habitatge
al Pirineu per al seu personal
A preu assequible, que permeti fixar plantilles i desestacionalitzar
el sector || “Han de poder trobar casa sense deixar-s’hi el sou”
maria molina

❘ lleida ❘ El president de la Federació d’Hostaleria de Lleida,
Josep Castellarnau, va exigir
ahir habitatges a preu assequible al Pirineu per als empleats
del sector i d’aquesta manera
poder fixar les plantilles de treballadors de cara a la temporada d’estiu, en què es preveu que
l’ocupació sigui igual o millor
que la dels dos últims anys de
pandèmia, en els quals s’han
registrat uns molt bons índexs.
Va remarcar que és necessari que es regulin els lloguers
i s’habilitin pisos socials per
a treballadors que topen amb
uns preus molt alts, la qual cosa agreuja la falta de població
activa a les comarques de muntanya. Castellarnau va indicar
que només d’aquesta manera
es podrà desestacionalitzar el
sector, que té pics de contractació en les èpoques turístiques

com són la temporada d’esquí,
Setmana Santa, ponts festius
o la temporada alta d’estiu.
No obstant, Josep Castellarnau va diferenciar el turisme
que acudeix al Pirineu del de
Barcelona o les poblacions de
costa on “els ritmes de treball
i les necessitats són totalment
diferents”. Va incidir en el fet
que “el nostre és un turisme
familiar que busca disfrutar de
la natura que ve de l’Estat o de
Catalunya i que és un turisme
de proximitat, no internacional
ni de masses”. En aquest sentit,
Castellarnau va remarcar que,

formació

Comptar amb personal
qualificat és un altre dels
problemes amb què
s’enfronta la federació

a falta d’una revisió dels salaris
al sector, “ara per ara són els
que són i els torns de treball no
es poden variar, ja que s’estipulen en relació amb els dinars
i els sopars”. Sí que va incidir
en el fet que, amb el que es cobra, “s’ha de poder trobar un
habitatge en el qual no t’hagis
de deixar tot el sou si vols tenir
una plantilla estable”.
Castellarnau també va incidir en la formació dels treballadors. En aquest sentit, va
remarcar que és molt difícil
trobar personal titulat, per la
qual cosa cal recórrer a borses
de treball. Per aquest motiu, algunes institucions del Pirineu,
com és el cas per exemple del
consell de l’Alta Ribagorça, ja
han manifestat que és necessari incentivar aquesta formació professional al Pirineu
per tenir personal que estigui
qualificat.

ta a entitats, cooperatives,
organitzacions, fundacions
i altres agents amb criteris
d’economia social. L’alcalde
de Cervera, Joan Santacana,
va agrair a l’organització, Ponent Coopera, la confiança
en la ciutat per celebrar-la,
ja que “des de la Paeria hi ha
una aposta ferma per l’economia social”. El fil conductor
va ser l’emergència climàtica
i es va centrar en com fer-li
front amb l’alimentació, el
consum, el lleure, la indústria
i l’habitatge.

l. pedrós

Mercat a Tàrrega ■ El Mercat del Vehicle d’Ocasió de Tàrrega ja ha registrat les primeres vendes entre divendres i ahir.
Alguns compradors van explicar que estaven interessats a
adquirir un vehicle, ja que hi ha models únics.

d. ll.

política partits

ERC designa Viaplana
alcaldable per la Seu
❘ la seu d’urgell ❘ La secció local d’ERC a la Seu d’Urgell va
elegir ahir l’actual alcalde del
municipi, Francesc Viaplana,
com el seu candidat per a les
eleccions municipals de l’any
que ve. La candidatura de Viaplana ha estat triada de forma
unànime per la militància i no
s’ha presentat cap altra candidatura. Viaplana, de 40 anys,
és alcalde de la Seu d’Urgell

x. santesmasses

❘ cervera ❘ La quarta edició de
la Fira d’Economia Social
Transformadora de Ponent
(PonentFest) va convocar
ahir més de 30 expositors
a la Universitat de Cervera.
Té com a objectiu visibilitzar l’economia social i cooperativa de Lleida i donar a
conèixer els seus productes
i serveis, a més de fomentar
el coneixement i col·laboració entre empreses i entitats
que treballen amb criteris solidaris. Per això, està ober-

des del mes de setembre, però
era regidor des de l’any 2015,
va ser diputat al Parlament i
president regional d’ERC al Pirineu i Aran, a més de líder local del partit a la Seu d’Urgell.
Després del seu nomenament,
Viaplana va dir que afronta les
eleccions “amb molta il·lusió”
i que “l’alcaldia m’ha permès
conèixer més els reptes que té
la Seu”.

erc la seu d’urgell

Francesc Viaplana.

Castellar inaugura ajuntament ■ El secretari de Governs
Locals, David Rodríguez, i el vicepresident primer de la Diputació, Jordi Latorre, van inaugurar ahir el nou consistori
de Castellar de la Ribera, al Solsonès.

