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Una xarxa per a l’esperança
totalment inútil reforma laboral ens ha portat a tots a
un cercle viciós on tots en
sortim perdent, els treballadors, els empresaris i els
governs.

L’atur a Lleida no dóna
treva. Cada mes, des del Ministeri de Treball, s’anuncia
una xifra que cau com una
llosa damunt la nostra societat. A Lleida ja en són
33.300, els aturats, i, malauradament, per a l’actual govern continuen essent només una xifra. En canvi, per
a molts altres són persones,
famílies i històries que cal
escoltar, deixar-los parlar i
dialogar-hi.
Els temps actuals fan que
avui ningú no tingui assegurat el seu lloc de treball.
No és com abans, quan
un treballador podia tenir
l’estabilitat que li donava
un contracte fix. Els temps
han canviat i l’agressiva i

Sabedors de la problemàtica dels aturats
de Lleida, amb un Servei
d’Ocupació (SOC) que no
funciona i que, a més a
més, la Generalitat acaba
d’escapçar del tot retallant
223 tècnics orientadors (15
a la demarcació de Lleida);
amb uns veritables drames
humans, ja que psicològicament la situació d’atur
desgasta i afebleix les persones, des de la UGT-Terres
de Lleida hem engegat una
xarxa per donar veu a tot
aquest col·lectiu, perquè
ells hi tenen molt per dir i
molt per ensenyar. La clau
és que algú els doni visibilitat.
Cal caminar tots plegats, i
per això des de la UGT volem fer una xarxa entre els
aturats en la qual tindrà
cabuda tothom qui vulgui
escoltar iniciatives, històries, etc. Fins ara hem organitzat ja dues trobades.
La segona, a la Sala Jaume
Magre, va servir per insuflar
una bombona d’esperança
a tots els qui hi van venir.

Per a l’actual govern
els aturats continuen
sent només una
xifra. En canvi, per
a molts altres són
persones, famílies i
històries que cal
escoltar i amb els
quals cal dialogar
A més a més, ens va acompanyar el coach Francesc
Jové, que va impartir una
xerrada plena de positivisme molt aplaudida per
tothom qui hi havia.
Actualment, i a desgrat
nostre, els sindicats no podem oferir feina, però sí que
us he de dir que de la segona trobada van sorgir idees,
iniciatives i accions per emprendre que poden portar
noves oportunitats als qui
avui estan aturats.
La situació a Lleida avui
és crítica. Des de la UGT,
ja fa temps que ho diem.
Col·lectius com el dels joves
(amb 3.000 joves de menys
de 25 anys, amb la carrera
o l’especialització recentment acabada, que estan a
l’atur) o gent de més de 45
anys als quals els costa molt
enganxar-se de nou al món
laboral perquè ningú no els

vol, tot això requereix una
reflexió profunda.
Hi ha alternatives, i des
dels agents socials no se’ns
pot acusar de no haverne plantejat. S’haurien de
reactivar les polítiques
d’ocupació i apostar decididament pels nous nínxols
de treball. Aquí no hi hauria
d’haver retallades, sinó inversió. Per exemple, a Lleida
cal apostar pel sector agroalimentari i també pel sector de les matèries primeres
agrícoles i ramaderes.
També cal apostar pel
turisme de proximitat i pel
sector comercial, amb superfícies noves que han
de funcionar com a dinamitzadors del petit i mitjà
comerç, com ha passat,
per exemple, amb el nou
Mercat de Cappont, on
diàriament hi veiem un formigueig de gent que gasta
no solament en el seu supermercat, sinó també a les
botigues del costat.
Per tant, d’idees i accions
per fer, n’hi ha. És per això
que des de la UGT-Terres de
Lleida hem volgut encetar
aquest nou projecte per
donar veu i visibilitat a tots
aquells aturats que ho vulguin. •••

HORARI DE LES DEIXALLERIES DE LA CIUTAT
Les deixalleries són instal•lacions de recepció i emmagatzematge on es poden portar els residus per als quals no hi ha
contenidors específics al carrer per facilitar-ne la reutilització i el tractament. Aquest és l’horari de les deixalleries:
•P
 ardinyes. Ctra. de Corbins, km. 1. Feiners, de dilluns a dissabte, de 9.00 a 20.00 h; diumenges i festius,
de 9.00 a 14.00 h.
• La Bordeta. C/ de les Roses, 49. Dilluns, de 9.00 a 20.00 h.
• La Mariola. C/ Germans Izquierdo, 3. Dilluns, de 9.00 a 20.00 h.
• L’Estació. C/ del Nord, 37. De dilluns a dissabte, de 15.00 a 21.00 h; diumenges i festius, de 10.00 a 14.00 h.
Com a reforç a les deixalleries fixes, l’Ajuntament de Lleida ha posat a disposició dels ciutadans i les ciutadanes les
deixalleries mòbils per a la recollida de residus de menys grandària, amb uns horaris i uns punts de recollida determinats. Per saber-ne la situació i el calendari, cal trucar al tel. 900 10 20 42 o entrar al web http://sostenibilitat.paeria.cat.
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